husbilar 2020

#inspiringadventures

Så många äventyr,
så många berättelser.

Titta på Adria filmen på
WWW.ADRIA.SE

"Living in Motion" är inte bara en slogan för oss på Adria - det är ett sätt att leva. Vi är övertygade om att
resor berikar själen, och ger oss minnen att återuppleva under vårt allt mer hektiska dagliga liv.
Våra nya modeller av husbilar för 2020 är utformade med äventyr i åtanke. Nya modeller, nya
planlösningar och detaljerade förbättringar över hela sortimentet. Adria-märket är konstruerat och
tillverkat i våra toppmoderna produktionsanläggningar, som stöds av ledande garantier och över 500
Adria-återförsäljare i hela Europa. Adria-märket är din garanti för kvalitet på dina resor. Alla våra husbilar
är utformade för boende och utformade för att prestera.
Så många äventyr, så många berättelser att njuta av.
Sonja Gole, VD, Adria Mobil

UPPTÄCK MER I NYA UPPLAGAN AV MAGAZINET
"INSPIRATIONS", ONLINE PÅ

WWW.ADRIA.SE

Titta på fabriksfilmen på:
www.adria-mobil.com/movies.
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Adria har ofta erövrat
utmärkelser för design,
innovation, kvalitet
och värde.

Varför välja en Adria?

PRISBELÖNADE
FORDON

Det finns naturligtvis många husvagnsfabrikat att välja mellan, men skälen för att välja en Adria har aldrig tidigare varit så övertygande.

PASSION & ERFARENHET

Adria har tillverkat
fritidsfordon i mer än 50 år.

INTELLIGENT DESIGN

Adria är ledande när
det gäller intelligent
design, teknik,
konstriuktionsmetoder och
materialval.

VÄRLDSLEDANDE
TILLVERKNING

Adria har branschens
mest avancerade
produktionsanläggning,
certifierad enligt
standarderna ISO 9001,
14001 & EFQM (5 stjärnor)
för kvalitet, miljö och
management.

KVALITET

SINNESRO

Adrias husbilar är kända för
sin kvalitet, tillförlitlighet och
långa livslängd - mycket tack
vare tillverkningsmetoder
hämtade från
personbilsindustrin.

Adrias husbilar kommer med
klassledande garantier och
mer än 500 återförsäljare i
Europa - och utanför.
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Designade att bo i
DETALJERNA AVGÖR. Våra husbilar är designade för att bo i, med var sak på sin plats. Här räknas varje centimeter, och det är detaljerna som avgör.
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1 | BOENDE

Modern inredning
och ett brett utbud av
planlösningar.

2 | KÖK

Intelligent designade,
eleganta kök med bästa
möjliga utrustning.

3 | SOVRUM

4 | BADRUM

Ett brett utbud av
sängformat och
nya planlösningar
för sovrum med ny
väggbeklädnad.

Ett brett utbud av
badrumslösningar
och nya svängbara
dörrformat.

5 | FÖRVARING

6 | MULTIMEDIA

Ny garagedesign
och optimerad
genomgående
förvaring.

Smarta lösningar
inklusive nya MACH
smart kontroll mobilapp
(Sonic).

*Viss utrustning är kanske inte tillgänglig på alla modeller. Vänligen se www.adria.se för specifikation och tekniska data för de enskilda modellerna.
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BOENDE
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Vår rika erfarenhet av husbilsdesign innebär stora bostadsutrymmen i alla modeller. Alltid bekväma och praktiska, med ny
designbelysning.
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NYA TRENDER, NYA PLANLÖSNINGAR
Med varje ny säsong erbjuder vi nya planlösningar. Det bredaste utbudet, något för alla, från våra mest sålda med "Open Salon"
och klassiska L-dinett till den senaste trenden, nya korta planlösningar.

Open Salon
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L-Dinette

Korta planlösningar
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KÖK
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I våra kök finns var sak på sin plats, och de är försedda med bästa möjliga utrustning.
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SOVRUM
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Vi har sovrum som passar alla smaker, med många olika typer av sängar.
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VARJE ÄVENTYR BÖRJAR MED EN GOD NATTS SÖMN
Vi bryr oss om din sömn. På semestern bör en god natts sömn inte vara lyx, det borde vara ett vardagligt nöje. Vakna varje morgon
utvilad och full av energi för den nya dagens äventyr.

Våra nya luxe madrasser erbjuder högkvalitativ
komfort och support. Med hög klass av material,
lättskött tyg och naturligt skydd mot bakterier,
lukt och smuts.

TEXTIL

Tyg som andas

Blixtlås

Tvättbar i 40°

Lufttorkas
(inte i maskin)

SKYDD
100%

100% Naturmaterial
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Giftfri

Antibakteriell

Anti-odör

Anti-statisk

För den perfekta avkopplande atmosfären har vi lagt till ett urval av nya väggbeklädnader i utvalda modeller av Sonic, Matrix och Coral.

WALL LINING

Se www.adria.se för individuella
modellspecifikationer på väggbeklädnad.
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BADRUM
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Badrum i olika utföranden - alla skapade efter ergonomiska principer.
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MULTI
MEDIA

SMART BOENDE. Lev smart med smart placering av TV-fästet, USB-uttag och

lättanvända digitala kontroller för de viktigaste funktionerna. Tag ännu mer kontroll
med vår nya smarta mobilapplikation Adria Mach, som nu finns som tillval till
Sonic-modellerna.
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BELYSNING

SMART BELYSNING. Nya belysningssystem i alla fordon, med kontrollerbar belysning till hands.

2020 husbilar
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FÖRVARING

SMARTA LÖSNINGAR. Tack vare innovativa lösningar finns här plats för alla dina
kläder och för din fritidsutrustning.

*Viss utrustning är kanske inte tillgänglig på alla modeller.
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GARAGE

SMART FÖRVARING. Nya garage och optimerad genomgående förvaring, med platser för allt du behöver.

*Vissa funktioner är kanske inte tillgängliga på alla modeller.
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Designad för funktion
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ÅRS* ADRIA
garanti
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ÅRS* ADRIA

fuktgaranti

VÄRLDSLEDANDE PRESTANDA

MER

TEKNISK
INFORMATION

Alla husbilar från Adria är designade för funktion. Allt är noggrant genomtänkt, utvecklat
och testat för att garantera dig trygghet, komfort och glädje. Bygga för att skänka glädje
- byggda för att leva länge.

www.adria.se

1. INTELLIGENT DESIGN

6. LUFTFLÖDE

Aerodynamisk utvändig design med dynamisk front och bakgavel med integrerade funktioner, som till exempel de nya LED-baklyktorna. Sömlös integrering av de invändiga utrymmena och ett stort urval av moderna interiörer, planlösningar och exklusiv utrustning.

Adrias sofistikerade Air-Flow-system - ett luftstyrnings- och ventilationssystem som finns
inbyggt i alla fordon från Adria.
7. FÖNSTER & DÖRRAR

Perfekt anpassning till basfordonet - Fiat och Citroën, beroende på vilken modell du valt.
Moderna Euro 6-motorer och mängder av hjälpmedel för föraren.

De största och mest avancerade panoramafönstren med integrerade funktioner som finns
på marknaden. Fönster och dörrar för optimalt ljusinsläpp, ventilation, avskildhet och säkerhet.

3. KAROSSKONSTRUKTION

8. MÖBLER & FÖRVARING

Adrias"'Comprex"-konstruktion förenar vridstyvheten hos trä med tåligheten hos polyuretan och polyesterns fuktspärrande egenskaper. 7 års täthetsgaranti mot utifrån inträngande
vatten.

Hantverksmässigt gjorda snickerier konstruerade för att ge en optimal luftgenomströmning,
och därmed bästa möjliga värmefördelning. Dessutom gott om flexibla förvaringsutrymmen
i alla fordon.

4. KLIMATKONTROLL

9. KOMFORT & SÄKERHET

Konstruerade för året-runt-användning med optimerat värmesystem från Truma eller Alde,
med kompletterande Webasto-värmare som tillval i vissa modeller. Testade under extrema
förhållanden i vår klimatkammare.

Kombinationen av modern invändig design, optimerade innerutrymmen, funktion och ergonomiskt designade boendeutrymmen. Plats för många passsagerare, och Isofix-fästen
som tillval.

2. BASFORDON

5. ISOLERING

10. KUNDSERVICE

Modernaste isoleringsmaterial, sofistikerad värmeinstallation med optimerad luftgenomströmning och eliminerade köldbryggor ingår i Adrias "Thermo-build"-standard.

Klassledande, 2-årig garanti och 7-årig täthetsgaranti mot utifrån inträngande vatten samt
mer än 500 återförsäljare för en effektiv eftermarknadsservice och reserdelsförsörjning.
Dessutom vägassistans från de basfordonstillverkare som erbjuder detta.

*Viss utrustning är kanske inte tillgänglig på alla modeller. Vänligen se www.adria.se för specifikation och tekniska data för de enskilda modellerna.
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KONSTRUKTION
Plasma-Treat-tekniken är en
robotiserad process som
rengör och applicerar lim
för att säkerställa perfekt
tätning av fönster och
dörrfogar.

Adrias"'Comprex"-konstruktion förenar vridstyvheten
hos trä med tåligheten hos polyuretan och polyesterns
fuktspärrande egenskaper.

1 | KOMPOSIT/TRÄ-PANEL
2 | POLYURETANTÄTNING

1

3 | EPS-ISOLERING
4 | UTSIDA AV POLYESTER (sidoväggar)
5 | UNDERSIDA AV POLYESTER (golv)
6 | FÖRSTÄRKT TRÄPROFIL
7 | XPS-ISOLERING

7
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ÅRS* ADRIA

fuktgaranti
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KLIMATKONTROLL
ADRIA THERMO-BUILD-STANDARD. Alla husbilar från Adria är byggda enligt vår "Thermo-build"-standard med avancerat

isoleringsmaterial och en luftgenomströmning som eliminerar kalla fläckar, vilket ger en behaglig och justerbar värme året runt. Alla
fordon är testade i vår egen klimatkammare, från -40° till +60°, och vid en luftfuktighet från 45 % till 80 % mellan +30° och +60°.

VENTILATION OCH AVKYLNING. Även

VÄRME. Vi erbjuder de allra bästa

i varmare klimat kan vi erbjuda högsta
komfort med hjälp av luftkonditionering
(fabriksmonterad tillvalsutrustning), god
isolering och bra ventilation. Dessutom är våra
panoramatakfönster utrustade med en inbyggd
gardin som stänger solens strålar ute.

värmesystemen, och vi testar våra fordon vid
extrem temperatur och fuktighet i vår egen
klimatkammare. Den luftburna värmen från
Truma är enkel att använda, ger en jämn värme
och med elektrisk golvvärme som standard.
Till vissa modeller erbjuder vi Alde vattenburen
centralvärme, som även omfattar vattenburen
golvvärme.

WEBASTO THERMO TOP. På utvalda
modeller erbjuder vi tillval Webasto, en extra
dieselvärmare för 5,2 kW för ytterligare
autonomi.

Adria MACH smart control mobilapplikation
styr värme, kylning och andra
fordonsverktyg på Sonic husbilar (Tillval).

*viss utrustning kanske inte finns till alla modeller.
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BASFORDON

FIAT DUCATO
EURO 6.d

2,3 | 120 HP 2,3 | 140 HP 2,3 | 160 HP 2,3 | 180 HP

FORDONS CHASSIS
VI VÄLJER DET BÄSTA CHASSIT FÖR VARJE FORDON FÖR BÄSTA
TORSIONSSTYRKA, PRESTANDA, DYNAMIK OCH INREDNINGSUTRYMME.

AL-KO HÖGBYGGT CHASSI.

AL-KO Air Premium Luftfjädring som tillval till
Sonic Supreme-modellerna.

Det ledande basfordonet från Fiat erbjuder en rad klassledande funktioner:
• Nya 2.3l Multijet 6.d temp Blue HDI Euro 6-motorer med SCR (AdBlue)-teknik.

FIAT DUCATO CHASSI. För varje

• Bildelens exteriör i upp till 3 yttre färger.

modell väljer Adria ut det mest lämpade
chassiet, bland annat med tanke på
bilens vridstyvhet och på planlösningens
utformning. För visa modeller har vi därför
valt Fiat Ducato med standardhöjd på
ramen.

• Kaptensstolar

· Stel bakaxel med längsgående bladfjädrar
och teleskopstötdämpare.

• Stop & Start (standard på 160 hk; 180 hk), valfri (140 hk).

· Totalvikt upp till 4 400 kg.

• 60 eller 75 liter bränsletank beroende på modell (tillval 90 liter tank).

· 16" fälgar som tillval för chassi "Light".
CITROËN JUMPER CHASSI.

Alla Adria Axess-modeller, förutom
Sonic, är baserade på ett Citroën
Jumper-chassi.
· Totalvikt upp till 4 000 kg.
· 16" fälgar som tillval för chassi "Light".

• Luftkonditionering Tillval (välj mellan manuellt eller automatiskt alternativ).
• Elektroniskt styrda Multijet 2,3l d-motorer.
• Val av 140hp, 160hp eller 180hp-motorer (beroende på Adria-modellen).
• Bäst i klass 6-växlad manuell eller ny 9-växlad automatisk växellåda*.
• ESP Electronic Stability Control nu som standard.
• Förarassistans inklusive praktisk hållare för Surfplatta/ telefon med USB-kontakt.

Tillval inkluderar:
• Infotainment inkl. Bluetooth-radio, MP3 och integrerad navigering.
• Speed Limiter & Traction och Hill Descent Control.
• Säkerhetspaket med Full Break Control, Rain & Dusk sensorer och andra funktioner.
• Aluminiumfälgar.
• Dragkrok.
• Backkamera.
• Parkeringssensorer.
• Farthållare.
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*Viss utrustning är kanske inte tillgänglig på alla modeller.
Vänligen se www.adria.se för specifikation och tekniska data för de enskilda modellerna.

CITROËN JUMPER
EURO 6.2

2,2 | 120 HP

2,2 | 140 HP

2,2 | 165 HP

PERFEKT
ANPASSADE

Alla Axess-bilar (förutom Sonic) är integrerad med det senaste Citroen Jumperbasfordonet. Med låg vikt, bränsleeffektiva nya Euro6.2-motorer med ett val på
140 och 165 hk, vilket ger förbättrat vridmoment och prestanda.
• Nya 2.2l Blue HDI Euro6-motorer med SCR (AdBlue) -teknik.

Tillval inkluderar:
• Traction and Hill Descent Control.

Husbilar perfekt anpassade till
Fiat Ducato-chassiet, med många
klassledande egenskaper.

• Full bromsstyrning och hastighetsbegränsare.

• Endast manuell växellåda.

• Bluetooth DAB-radio, MP3-spelare kompatibel och
integrerad navigering.

• Stop & Start.

• Dragkrok.

• Elektronisk stabilitetskontroll.

• Backkamera.

• Manuell luftkonditionering.

• Parkeringssensorer.

• Elektriska och uppvärmda speglar.

• Aluminiumfälgar.

• Nya dörrpaneler med flaskförvaring.
• Farthållare.
Axess-versionerna (ej Sonic) baseras
på Citroën Jumper med låg vikt och
bränsleeffektiva motorer med högt
vridmoment.

2020 husbilar
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Highlights 2020
DEN PERFEKTA
HUSBILEN FÖR DIG

Upplev det bästa av modern husbildesign. Med
vårt bredaste utbud någonsin kommer du vara
säker på att hitta den perfekta husbilen för dig.

NYA COMPACT.
TA DIG VART SOM HELST!

Nya Compact har en smal passform och kortare längd,
som ger en smidig husbil. Det i sin tur gör att du kan nå
ännu fler platser. Nu tillgänglig i nya Supreme, Plus och Axess
modeller. Alla modeller med moderna nya interiörer, höga krav
på specifikation, komfort och praktiska egenskaper. Supreme
modeller finns med "silverfärgad" exteriör och exklusivt nytt
panoramatakfönster och "Sky-lounge".

MER KOMFORT

Ny belysning genom varje modellserie.
Sovrum med nya planlösningar, nya
madrasser och på vissa modeller nytt val av
väggbeklädnader.
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UPPTÄCK MER I NYA
UPPLAGAN AV MAGAZINET
"INSPIRATIONS", ONLINE PÅ

WWW.ADRIA.SE

NYA PLANLÖSNINGAR

Vi erbjuder ett brett utbud av
planlösningar från klassisk L-dinett till
"Open Salon" med öppnare ytor och nya
korta planlösningar med exklusiva nya
sovrums- och badrumslösningar.

FÖRBÄTTRAD
PRESTANDA

Våra nya husbilar för säsong 2020
erbjuder förbättrade grundfordon från
Fiat och Citroen, med de senaste
Euro6-motorvalen, nya tillval och fler
drivhjälpmedel.

NYA GARAGE

Vi har gjort om våra garage för
enklare tillträde, ny belysning, fler
förvaringsmöjligheter och andra
förbättringar.

NYA ADRIA MACH

Adria MACH smart kontroll mobil applikation styr
belysning, uppvärmning, kylning och andra smarta
funktioner. Den tillhandahåller navigerings- och
lokala informationsplatser, inklusive campingplatser
och Adria-återförsäljare. Du kan komma åt
användarhandböcker och lägga till Mobile Officefunktioner. (Endast Sonic-sortimentet).
2020 husbilar

adria

31

Husbilar
sida

34
40

42

44

32

adria

2020husbilar

sida

helintegrerad

SONIC
supreme

SONIC
plus

SONIC
axess

50
56

56

58

crossover

MATRIX
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MATRIX
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MATRIX
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64
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72
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CORAL
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CORAL XL
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compact

COMPACT
supreme

COMPACT
plus

COMPACT
axess
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helintegrerad

Frihet att uttrycka dig själv.
Våra integrerade Sonic husbilar erbjuder friheten att inte bara resa utan att uttrycka sig själv. Lyxiga husbilar med hög nivå av specifikation, stil och praktiska
egenskaper. Ny komfort med nya madrasser, sittplatser och belysningsdesign. Finns i Supreme, Plus och Axess modeller på Fiat Ducato med upp till 15
planlösningar och sängplatser upp till 5 personer.

SONIC SUPREME

SONIC PLUS

SONIC AXESS

ADRIA MACH
34
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SONIC

Sonic - en husbil designad med utgångspunkt från användandet vad gäller funktionen. Dessutom med en harmonisk design präglad av rena linjer, där varenda liten
detalj känns helt rätt. Här har inte gjorts några kompromisser när det gäller utrymmen, och här finns allt du behöver på sin rätta plats - dag såväl som natt.

UTVÄNDIGA EGENSKAPER

1 . ADRIA "COMPREX"
karosskonstruktion.

8

2 . SIDOFÖNSTER och
backspeglar för förbättrad sikt
(högt placerade på Plus och
Supreme).
3 . PANORAMATAKFÖNSTER
som tillval för Axess-versionerna.

3
1

2
5

4 . SIDOFÖNSTER och
backspeglar för förbättrad sikt
(högt placerade på Plus och
Supreme).

7

5 . NYA LED-baklyktor
(Plus och Supreme).
6 . 600 MM BRED dörr.

6

4

7 . LÅTTÅTKOMLIGT och stort
garage.
8 . NYA SEITZ S4 karmfönster.

ÖVERBLICK
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360° ÖVERBLICK
Stig in och ta en 360° “Walkthrough” på www.adria.se

INVÄNDIGA EGENSKAPER

V

VII

VI
IV

II

I

III

I . Bekvämt vardagsrum med
nya soffor och belysning.

II . Modern invändig design
med möjlighet att välja
textilier.

III . Stor dinett med justerbart
bord och Isofix-fästen.

IV . Multimedia-vägg med
TV-fäste (22-28") och
touchkontroll.

V . Elektriskt manövrerad
nedsänkbar säng med lätt
ram i fronten.

VI . Nytt fönsterfoder vid
dinetten (Supreme och Plus
modeller).

VII . Konkava luckor gere
djupa ovanskåp.

2020 husbilar
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INTERIÖR

SONIC supreme _ Symphony White
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SONIC plus _ Tempo Brown

SONIC axess _ Tempo Brown

2020 husbilar
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Sonic Supreme - toppmodellen i serien med silvermetallic kaross, den lyxigaste inredningen och den allra högsta utrustningsnivån.
"Symphony White" invändig design med möjlighet att välja textilier.

SYMPHONY WHITE
2020 husbilar
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Mellanklassmodellen i serien med vit kaross, lyxig inredning och hög utrustningsnivå. "Tempo Brown" invändig design med möjlighet att välja klädsel.

TEMPO BROWN
2020 husbilar
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Instegsmodellen i serien med vit kaross, ny invändig design och god utrustningsnivå. "Tempo Brown" invändig
design med möjlighet att välja klädsel.

TEMPO BROWN
2020 husbilar
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Planlösningar
710 DC

L (mm) 7520

710 DLT

L (mm) 7520

710 SC

L (mm) 7520

710 SL

4

4

B (mm) 2320

4

4

B (mm) 2320

4

B (mm) 2320

4+1

700 DC

L (mm) 7520

700 DLT

L (mm) 7520

700 SC

L (mm) 7520

700 SL

B (mm) 2320

4

B (mm) 2320

4

4

B (mm) 2320

4

L (mm) 6990

600 SL

L (mm) 6990

700 DC

L (mm) 7520

700 SC

B (mm) 2320

4

B (mm) 2320

4

B (mm) 2320

4

4

810 SC

L (mm) 8800

B (mm) 2320

4

B (mm) 2320

4

SONIC supreme

4

L (mm) 7520

4

4

L (mm) 7520

4

B (mm) 2320

SONIC plus

4

+1

600 SC
4

4

4

4

L (mm) 7520

700 SL

B (mm) 2320

4

+1

L (mm) 7520

4

B (mm) 2320

SONIC axess

4

+1
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Antal bäddar

Antal platser

Kök

Bord

Sittgrupp

Garderob

Bäddar

Badrum

Golv

helintegrerad
Tekniska data
810 SL

Nyckelfunktioner

L (mm) 8800

ADRIA MACH

LÄNGD
BREDD
HÖJD
VIKT
MOTOR

7520 - 8800 mm
2320 mm
2960 - 2980 mm
3500 - 5000 kg
2,3 140 / 160 / 180 HP

LÄNGD
BREDD
HÖJD
VIKT
MOTOR

7520 mm
2320 mm
2960 mm
3500-4400 kg
2,3 140 / 160 / 180 HP

eller

LÄNGD
BREDD
HÖJD
VIKT
MOTOR

L = Längd B = Bredd

6990 - 7520 mm
2320 mm
2960 - 2980 mm
3500 - 4400 kg
2,3 140 / 160 / 180 HP

•
•
•
•
•
•
•
•

Adrias exklusiva design med silvermetallic kaross och panoramafönster.
Adria "Comprex" karosskonstruktion på AL-KO högbyggt chassi.
"Symphony White" invändig design med möjlighet att välja textilier.
"S Line"-kök med 167 l kylskåp, 3-lågig spis ocht ugn.
Lyxigt bakre sovrum och elektriskt manövrerad nedsänkbar säng fram.
Alde-värme och Webasto tillsatsvärme som tillval.
Nya Adria Mach som tillval.
Nya, fabriksmonterade tillbehör som tillval.

•
•
•
•
•
•
•
•

Adrias exklusiva design med vit kaross och panoramafönster.
Adria "Comprex karosskonstruktion på Fiat högbyggt chassi.
"Tempo Brown" invändig design med möjlighet att välja textilier.
"S Line"-kök med 167 l kylskåp och 3-lågig spis samt ugn som tillval.
Lyxigt bakre sovrum och elektriskt manövrerad nedsänkbar säng fram.
Truma- eller Alde-värme med Webasto tillsatsvärme som tillval.
Nya Adria Mach som tillval.
Nya, fabriksmonterade tillbehör som tillval.

• Adrias exklusiva design med vit kaross och nya Seitz-fönster samt panoramafönster som tillval.
• Adria "Comprex karosskonstruktion på Fiat högbyggt chassi.
• Ny invändig design "Tempo Brown" med möjlighet att välja textilier.
• "S Line"-kök med 142 l kylskåp och 3-lågig spis samt ugn som tillval.
• Lyxigt bakre sovrum och elektriskt manövrerad nedsänkbar säng fram.
• Truma-värme.
• Nya Adria Mach som tillval.
• Nya, fabriksmonterade tillbehör som tillval.
• Plus ytterligare individuella tillval.

2020 husbilar

SONIC supreme

B (mm) 2320

SONIC plus

4

SONIC axess

4+1

SONIC

adria

47

SONIC

helintegrerad
UTVÄNDIG DESIGN

INTERIÖR

supreme
SILVERGRÅ METALLIC

SYMPHONY WHITE

plus

VIT

TEMPO BROWN

axess

VIT

TEMPO BROWN
48
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STANDARD KLÄDSLAR

TILLVAL KLÄDSLAR

MER

TEKNISK
INFORMATION
www.adria.se

KLÄDSLAR

SÖMNAD

PAOL

LEATHER MATHISSE

LEATHER EDWARD

NATHAN

LEATHER MATHISSE

LEATHER EDWARD

ZANNA

LEATHER MATHISSE

LEATHER EDWARD

* Till ditt val av inredningsstil kan du välja bland flera olika dekorativa kuddsatser för att skapa en egen personlig känsla.

2020 husbilar

adria
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crossover

Elegantare och mångsidigare.
Vårt snygga crossover-husbil, Matrix, erbjuder så mycket stil och mångsidighet. Den sätter riktmärket för kategorin, med hög nivå av specifikation, komfort och
praktiska egenskaper. Finns i Supreme, Plus och Axess-modeller, med upp till 24 planlösningar och sängplatser upp till 6 personer.

MATRIX SUPREME

MATRIX PLUS

MATRIX AXESS

50

adria

2020husbilar

2020 husbilar

crossover

MATRIX
SERIEN

adria
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MATRIX

Matrix - en husbil byggd för att uppfylla alla dina behov. Här hittar du en oslagbar kombination av elegans och mångsidighet, med ett stort utbud av planlösningar och
utrustningsnivåer, och med sovplats för upp till 5 personer.

UTVÄNDIGA EGENSKAPER

1 . ADRIA 'COMPREX'
karosskonstruktion.
2 . AERODYNAMISK utvändig
design med panoramatakfönster.
3 . DYNAMISK BAKDEL
med nya LED ljus (på Supreme).

4

1

4 . VAL AV LACKERING (silver
för Supreme, vit för Plus och
Axess).

3

5 . PERSONBILSINSPIRERADE
SIDOKJOLAR med hyttfotsteg
som tillval.
6 . BRED BODELSDÖRR gör
insteget enklare.
7 . LÅTTÅTKOMLIGT och stort
garage.

7
6

5

8 . NYA SEITZ S4 karmfönster

ÖVERBLICK

52

adria

2020husbilar

8

2

360° ÖVERBLICK
Stig in och ta en 360° “Walkthrough” på www.adria.se

INVÄNDIGA EGENSKAPER
I
III

V

VII

IV

II

VI

I . Elektriskt manövrerad
säng med lättviktsram i
fronten.

II . Stor dinett med
Isofix-fästen och upp till 5
godkända passagerarplatser.

III . Panoramafönster och
takfönster.

IV . Modern invändig design
med möjlighet att välja
textilier.

V . Multi-media wall and
touch screen control panel.

VI . Dubbelgolv i
dinetten med värme och
stuvningsutrymme.

VII . Välj mellan Truma-, Aldeoch Webasto-värme.

2020 husbilar
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INTERIÖR

MATRIX supreme / plus _ Symphony White

54
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2020husbilar

MATRIX axess _ Tempo Brown

2020 husbilar

adria
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matrix
supreme

matrix
plus

56

adria

2020husbilar

Matrix Supreme - toppversionen bland crossover-modellerna. Silvermetallic-färgad kaross, mycket lyxig interiör och mycket hög utrustningsnivå. "Symphony White" invändig design med möjlighet att välja textilier.
Matrix Plus - mellanversionen bland crossover-modellerna. Vit kaross med möjlighet att välja färg på förarhytten modern interiör och hög
utrustningsnivå. "Symphony White" invändig design med möjlighet att välja textilier.

SYMPHONY WHITE
2020 husbilar

adria
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matrix
axess

58

adria
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Matrix Axess - instegsversionen bland crossover-modellerna. Vit kaross, modern interiör och god utrustningsnivå. "Tempo brown" invändig design med
möjlighet att välja textilier.

TEMPO BROWN
2020 husbilar
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MATRIX

crossover

Planlösningar
670 DC

L (mm) 7503

670 DL

4

B (mm) 2299

4+1

L (mm) 5969

600 DT

B (mm) 2299

4

4

670 SC

L (mm) 7503

670 SL

B (mm) 2299

5

B (mm) 2299

5+1

L (mm) 6990

600 SC

L (mm) 6999

600 SL

B (mm) 2299

4

B (mm) 2299

4

5

5

L (mm) 7383

670 SLT

L (mm) 7503

B (mm) 2299

5

B (mm) 2299

L (mm) 6990

600 SP

L (mm) 6990

B (mm) 2299

5

5

B (mm) 2299

L (mm) 7383

670 SLT

L (mm) 7503

B (mm) 2299

5

B (mm) 2299

5

MATRIX supreme

4

L (mm) 7503

520 ST

MATRIX axess _ MATRIX plus

4

4

4

* endast Axess

670 DC
4

4

4*/5

4

+1

* Axess

L (mm) 7503

670 DL

B (mm) 2299

4

+1

4

* endast Plus

L (mm) 7503

670 SC

B (mm) 2299

5

5

L (mm) 7503

670 SL

B (mm) 2299

5

+1

5

5

* endast Plus

60
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Antal bäddar

Antal platser

Kök

Bord

Sittgrupp

Garderob

Bäddar

Badrum

Golv

crossover
Tekniska data
700 SL

Nyckelfunktioner

L (mm) 7800

LÄNGD
BREDD
HÖJD
VIKT
MOTOR

7383 - 7800 mm
2299 mm
2810 mm
3500 - 4500 kg
2,3 140 / 160 / 180 HP

LÄNGD
BREDD
HÖJD
VIKT
MOTOR

6990 - 7503 mm
2299 mm
2810 mm
3500 - 4400 kg
2,3 140 / 160 / 180 HP
eller

LÄNGD
BREDD
HÖJD
VIKT
MOTOR

L = Längd B = Bredd

5969 - 7503 mm
2299 mm
2810 mm
3500 - 4000 kg
2,2 140 / 165 HP

•
•
•
•
•

Adria "Comprex" karosskonstruktion, vit kaross och panoramafönster.
"Symphony White" invändig design med möjlighet att välja textilier.
Lyxigt bakre sovrum och elektriskt manövrerad nedsänkbar säng fram.
Vinkelkök med stort kylskåp och 3-lågig spis samt ugn som standard.
Dubbelgolv under den rymliga dinetten med 5:e godkänd passagerarplats. Isofix-fästen för bilbarnstol finns som tillval.
• Multimedia-vägg med TV-fäste och touchkontroll.
• Truma- eller Alde-värme samt Webasto-värme som tillval.
• Nya, fabriksmonterade tillbehör som tillval.

•
•
•
•
•

Adria "Comprex" karosskonstruktion, vit kaross och panoramafönster.
"Symphony White" invändig design med möjlighet att välja textilier.
Lyxigt bakre sovrum och elektriskt manövrerad nedsänkbar säng fram.
Vinkelkök med stort kylskåp och 3-lågig spis samt ugn som tillval.
Dubbelgolv under den rymliga dinetten med 5:e godkänd passagerarplats.
Isofix-fästen för bilbarnstol finns som tillval.
• Multimedia-vägg med TV-fäste och touchkontroll.
• Truma- eller Alde-värme samt Webasto-värme som tillval.
• Nya, fabriksmonterade tillbehör som tillval.

•
•
•
•
•

Adria "Comprex" karosskonstruktion, vit kaross och panoramafönster.
"Tempo Brown" invändig design med möjlighet att välja textilier.
Lyxigt bakre sovrum och elektriskt manövrerad nedsänkbar säng fram.
Vinkelkök med stort kylskåp och 3-lågig spis samt ugn som tillval.
Dubbelgolv under den rymliga dinetten med 5:e godkänd passagerarplats.
Isofix-fästen för bilbarnstol finns som tillval.
• Multimedia-vägg med TV-fäste och touchkontroll.
• Truma-värme.
• Nya, fabriksmonterade tillbehör som tillval.

2020 husbilar

MATRIX supreme

B (mm) 2299

MATRIX plus

3

MATRIX axess

5+1

MATRIX

adria
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MATRIX

crossover
UTVÄNDIG DESIGN

INTERIÖR

supreme
SILVERGRÅ METALLIC

SYMPHONY WHITE

plus
VIT
GRÅ METALLIC
SILVERGRÅ METALLIC

SYMPHONY WHITE

axess

VIT

TEMPO BROWN
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STANDARD KLÄDSLAR

TILLVAL KLÄDSLAR

MER

TEKNISK
INFORMATION
www.adria.se

KLÄDSLAR

SÖMNAD

PAOL

LEATHER MATHISSE

LEATHER EDWARD

NATHAN

LEATHER MATHISSE

LEATHER EDWARD

ZANNA

LEATHER MATHISSE

LEATHER EDWARD

* Till ditt val av inredningsstil kan du välja bland flera olika dekorativa kuddsatser för att skapa en egen personlig känsla.

2020 husbilar
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halvintegrerad

Med himlen i åtanke.
Coral, med sin slanka profil, sitt exklusiva Sky Roof-takfönster och unika Sky Lounge-sittgrupp är resultatet av att konstruktörerna haft himlen i åtanke vid
skapandet av denna halvintegrerade husbil. I denna serie hittar du lyxiga husbilar med hög utrustningsnivå och praktiska egenskaper, och du kan välja mellan
Axess-, Plus- och Supreme-utförande med ett stort antal planlösningar.

CORAL SUPREME

CORAL PLUS

CORAL AXESS

64
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2020 husbilar

halvintegrerad

CORAL
SERIEN

adria
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coral

Coral är en husbil designad med utgångspunkt från det exklusiva Sky-roof-takfönstret och från Sky-lounge-sittgruppen. Här förenas både komfort och praktiska
lösningar med olika utrustningsnivåer i ett stort antal planlösningar med sovplats för upp till sex personer.

UTVÄNDIGA EGENSKAPER

1 . 'ADRIA COMPREX'
karosskonstruktion.

7

2 . SLANK DESIGN med
exklusivt Sky Roof-takfönster.

2
1

3 . VÄLJ LACKERING
(silver för Supreme, vit för Plus och
Axess).

4
6

4 . NYA LED-baklyktor
(Supreme).
5 . 600 MM BRED DÖRR.
6 . LÅTTÅTKOMLIGT
och stort garage.
7 . NYA SEITZ S4 karmfönster.

5

ÖVERBLICK

66
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3

360° ÖVERBLICK
Stig in och ta en 360° “Walkthrough” på www.adria.se

INVÄNDIGA EGENSKAPER
I

V

IV

VI

II
III

I . Exklusiva Sky Lounge
och Sky Roof-takfönster
med inbyggt myggnät och
ventilation.

II . Stor dinett med Isofix
tillval och upp till 5 godkända
platser.

III .Helt plant dubbelgolv med
förvaring i hela husbilen.

IV . Modern invändig design
med möjlighet att välja
textilier.

V . Multi-media vägg och
kontrollpanel.

VI . Välj mellan Truma-, Aldeoch Webasto-värmare.

2020 husbilar
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INTERIÖR

CORAL supreme / plus _ Symphony White

68
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CORAL axess _ Tempo Brown

2020 husbilar
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coral
supreme

coral
plus

70
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Coral Supreme. Den ultimata halvintegrerade husbilen med silverlackerad kaross, den lyxigaste inredningen och den allra högsta utrustningsnivån.
Interiör "Symphony White" med möjlighet att välja olika textilier.
Coral Plus. Mellanklasserien bland halvintegrerade husbilar med vit kaross och möjlighet att välja färg på förarhytten. Lyxig inredning och hög
utrustningsnivå. Interiör "Symphony White" med möjlighet att välja olika textilier.

SYMPHONY WHITE
2020 husbilar
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coral
axess

72
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Coral Axess. Den välutrustade, halvintegrerade instegsmodellen med vit kaross och modern inredning. Interiör "Tempo Brown" med möjlighet att välja olika
textilier.

TEMPO BROWN
2020 husbilar
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CORAL

halvintegrerad

Planlösningar
670 DC

L (mm) 7503

670 DL

3

B (mm) 2299

3+1

L (mm) 6990

670 DC

B (mm) 2299

3

670 SC

L (mm) 7503

670 SL

B (mm) 2299

3

B (mm) 2299

3+1

L (mm) 7503

670 DL

L (mm) 7503

670 SC

4

B (mm) 2299

3

B (mm) 2299

3

L (mm) 6990

670 DC

L (mm) 7503

670 DL

L (mm) 7503

670 SC

B (mm) 2299

3

B (mm) 2299

3

B (mm) 2299

3

4

5

5

L (mm) 7503

670 SLT

L (mm) 7503

B (mm) 2299

3

B (mm) 2299

L (mm) 7503

670 SL

B (mm) 2299

3

L (mm) 7503

670 SL

B (mm) 2299

3

5

CORAL supreme

4

L (mm) 7503

600 SL
3

4

+1

4

5

+1

L (mm) 7503

5

B (mm) 2299

CORAL plus

+1

600 SL
2

4

4

+1

4

5

+1

L (mm) 7503

5

B (mm) 2299

Bäddar

Badrum

CORAL axess

+1

74

adria

2020husbilar

Antal bäddar

Antal platser

Kök

Bord

Sittgrupp

Garderob

Golv

halvintegrerad

L (mm) 7503

3

B (mm) 2299

5

LÄNGD
BREDD
HÖJD
VIKT
MOTOR

6990 - 7503 mm
2299 mm
2850 mm
3500 - 4400 kg
2,3 140 / 160 / 180 HP

eller

LÄNGD
BREDD
HÖJD
VIKT
MOTOR

L = Längd B = Bredd

6990 - 7503 mm
2299 mm
2850 mm
3500 - 4000 kg
2,2 140 / 165 HP

• Adria "Comprex" karosskonstruktion, silvermetallic kaross och Sky Roof
panoramatakfönster.
• Adrias exklusiva Sky Lounge och Sky Roof-takfönster med inbyggt
myggnät och ventilation.
• "Symphony White" invändig design med möjlighet att välja textilier.
• Vinkelkök med stort kylskåp och 3-lågig spis - ugn finns som standard.
• Dubbelgolv under den rymliga dinetten med 5:e godkänd passagerarplats.
Isofix-fästen för bilbarntol finns som tillval.
• Multimedia-vägg med TV-fäste och touchkontroll.
• Truma- eller Alde-värme samt Webasto-värme som tillval.
• Nya, fabriksmonterade tillbehör som tillval.

• Adria "Comprex" karosskonstruktion, vit kaross och Sky Roof
panoramatakfönster.
• Adrias exklusiva Sky Lounge och Sky Roof-takfönster med inbyggt
myggnät och ventilation.
• "Symphony White" invändig design med möjlighet att välja textilier.
• Vinkelkök med stort kylskåp och 3-lågig spis - ugn finns som tillval.
• Dubbelgolv under den rymliga dinetten med 5:e godkänd passagerarplats.
Isofix-fästen för bilbarntol finns som tillval.
• Multimedia-vägg med TV-fäste och touchkontroll.
• Truma- eller Alde-värme samt Webasto-värme som tillval.
• Nya, fabriksmonterade tillbehör som tillval.

• Adria "Comprex" karosskonstruktion, vit kaross och Sky Roof
panoramatakfönster.
• Adrias exklusiva Sky Lounge och Sky Roof-takfönster med inbyggt
myggnät och ventilation.
• "Tempo Brown" invändig design med möjlighet att välja textilier.
• Vinkelkök med stort kylskåp och 3-lågig spis - ugn finns som tillval.
• Dubbelgolv under den rymliga dinetten med 5:e godkänd passagerarplats.
Isofix-fästen för bilbarntol finns som tillval.
• Multimedia-vägg med TV-fäste och touchkontroll.
• Truma-värme.
• Nya, fabriksmonterade tillbehör som tillval.
2020 husbilar

CORAL supreme

7503 mm
2299 mm
2850 mm
3500 - 4400 kg
2,3 140 / 160 / 180 HP

CORAL plus

670 SLT

LÄNGD
BREDD
HÖJD
VIKT
MOTOR

Nyckelfunktioner

CORAL axess

Tekniska data

CORAL

adria

75

CORAL

halvintegrerad
UTVÄNDIG DESIGN

INTERIÖR

supreme
SILVERGRÅ METALLIC

SYMPHONY WHITE

plus
VIT
GRÅ METALLIC
SILVERGRÅ METALLIC

SYMPHONY WHITE

axess

VIT

TEMPO BROWN
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STANDARD KLÄDSLAR

TILLVAL KLÄDSLAR

MER

TEKNISK
INFORMATION
www.adria.se

KLÄDSLAR

SÖMNAD

PAOL

LEATHER MATHISSE

LEATHER EDWARD

NATHAN

LEATHER MATHISSE

LEATHER EDWARD

ZANNA

LEATHER MATHISSE

LEATHER EDWARD

* Till ditt val av inredningsstil kan du välja bland flera olika dekorativa kuddsatser för att skapa en egen personlig känsla.
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alkovmodell

För de stora äventyren.
Coral XL-serien har kommit att bli något av en normgivare när det gäller eleganta och praktiska alkovhusbilar. Här kombineras slanka linjer med en rymlig och
praktisk interiör med både godkända sittplatser och sovplats för upp till sju personer, vilket gör modellerna idealiska för den stora familjen - eller för dem som
gärna reser med vänner.

CORAL XL PLUS

CORAL XL AXESS
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alkovmodell

CORAL XL
SERIEN
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coral xl

Coral XL - en husbil designad med både praktisk användbarhet och komfort i åtanke, och en husbil för dem som vill uppleva stora äventyr. Finns både som Coral Plus
och Coral Axess, baserad på Citroën jumper och Fiat Ducato, med flera planlösningar och utrustningsnivåer.

UTVÄNDIGA EGENSKAPER

1 . ADRIA 'COMPREX'
karosskonstruktion.

2

2 . STOR
HYTTÖVERBYGGNAD
med panoramatakfönster.
3 . PERSONBILSINSPIRERADE
SIDOKJOLAR med hyttfotsteg
som tillval.

1

8

7

4 . VIT KAROSS med möjlighet att
välja färg på förarhytten.
5 . DYNAMISK
BAKGAVELDESIGN med nya
LED-baklyktor.
6 . 600 MM BRED DÖRR och
två sidofönster.

6
3

7 . LÅTTÅTKOMLIGT och stort
garage.
8 . NYA SEITZ S4 karmfönster.

ÖVERBLICK

80
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4

360° ÖVERBLICK
Stig in och ta en 360° “Walkthrough” på www.adria.se

5

INVÄNDIGA EGENSKAPER

I

IV

VI

V

III

VII

II

I . Lätt, nedsänkbar
säng i fronten samt
panoramafönster.

II . Stor dinette med upp till
7 godkända sittplatser och
tillval Isofix.

III . Modern invändig design
med möjlighet att välja
textilier.

IV . Multimedia-vägg med
touchkontroll.

V . Smart kök med "slim
tower"-kylskåp och alla
funktioner.

VI . Rymlig interiör med gott
om förvaring.

VII . Välj mellan Truma-, Aldeoch Webasto-värme.

2020 husbilar
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INTERIÖR

CORAL XL plus _ Symphony White

82
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CORAL XL axess _ Tempo Brown

2020 husbilar
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coral xl
plus
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Coral XL Plus - toppmodellerna i serien med vit kaross och möjlighet att välja färg på förarhytten. Modern interiör och hög utrustningsnivå. "Symphony White"
invändig design med möjlighet att välja textilier.

SYMPHONY WHITE
2020 husbilar
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coral xl
axess
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Coral XL Axess - instegsmodellerna i serien med vit kaross, modern interiör och god utrustningsnivå. "Tempo Brown" invändig design med möjlighet att välja
textilier.

TEMPO BROWN
2020 husbilar
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CORAL XL

alkovmodell

Planlösningar
600 DP

L (mm) 6990

670 SL

6

B (mm) 2299

5+1

L (mm) 6990

670 DK

B (mm) 2299

7

5

670 SP

L (mm) 7299

B (mm) 2299

6

B (mm) 2299

L (mm) 7299

670 SL

B (mm) 2299

5

5

CORAL XL plus

6

L (mm) 7360

600 DP
6
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6

5

L (mm) 7360

670 SP

L (mm) 7299

B (mm) 2299

6

5

B (mm) 2299

Antal platser

Kök

2x

2x

CORAL XL axess

6

+1

2020husbilar

Antal bäddar

Bord

Sittgrupp

Garderob

Bäddar

Badrum

Golv

Nyckelfunktioner

LÄNGD
BREDD
HÖJD
VIKT
MOTOR

• Adria "Comprex" karosskonstruktion, vit kaross och slank hyttöverbyggnad med
sovrum.
• "Symphony Whit" invändig design med möjlighet att välja textilier.
• Smart kök med 3-lågig spis, diskho, "slim tower"-kylskåp och ugn (tillval).
• Multimedia-vägg med TV-fäste och touchkontroll.
• Stor dinett med 5:e godkänd passagerarplats.
• Truma- eller Alde-värme.
• Nya, fabriksmonterade tillbehör som tillval.

6990 - 7360 mm
2299 mm
3070 mm
3500 - 4400 kg
2,3 140 / 160 / 180 HP

LÄNGD
BREDD
HÖJD
VIKT
MOTOR

6990 - 7360 mm
2299 mm
3070 mm
3500 - 4000 kg
2,2 140 / 165 HP

• Adria "Comprex" karosskonstruktion, vit kaross och slank hyttöverbyggnad med
sovrum.
• "Tempo Brown" invändig design med möjlighet att välja textilier.
• Smart kök med 3-lågig spis, diskho och "slim tower"-kylskåp.
• Multimedia-vägg med TV-fäste och touchkontroll.
• Stor dinett med 5:e godkänd passagerarplats.
• Truma-värme.
• Nya, fabriksmonterade tillbehör som tillval.
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CORAL XL plus

Tekniska data

eller

L = Längd B = Bredd

CORAL XL

CORAL XL axess

alkovmodell

adria
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CORAL XL

alkovmodell
UTVÄNDIG DESIGN

INTERIÖR

plus
VIT
GRÅ METALLIC
SILVERGRÅ METALLIC

SYMPHONY WHITE

axess

VIT

TEMPO BROWN
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STANDARD KLÄDSLAR

TILLVAL KLÄDSLAR

MER

TEKNISK
INFORMATION
www.adria.se

KLÄDSLAR

SÖMNAD

NATHAN

LEATHER MATHISSE

LEATHER EDWARD

ZANNA

LEATHER MATHISSE

LEATHER EDWARD

* Till ditt val av inredningsstil kan du välja bland flera olika dekorativa kuddsatser för att skapa en egen personlig känsla.
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compact

Nya Compact 2020.
Åk varsomhelst!
Nya Compact med smal passform och kort längd ger en smidig husbil, som kan nå fler platser. Nya Supreme modeller med "silverfärgad" kaross och exklusivt
nytt "Sky-tak" och "Sky-lounge". Alla modeller med moderna nya interiörer, höga krav på specifikation, komfort och praktiska egenskaper. Finns i nya Supreme,
Plus och Axess modeller med upp till 9 planlösningar och sängplatser upp till 3 personer.

COMPACT SUPREME

COMPACT PLUS

COMPACT AXESS

92
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compact

COMPACT
SERIEN
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compact

Compact - den perfekta husbilen för upp till tre personer. Lätt att köra - tar sig fram nästan överallt - med praktiska funktioner och enastående komfort. Finns i Plus- och
Supreme-utförande, baserade på Citroën Jumper och Fiat Ducto, med en mängd planlösningar och utrustningsnivåer.

UTVÄNDIGA EGENSKAPER

1 . ADRIA 'COMPREX'
karosskonstruktion.
2 . NY DESIGN aerodynamisk
design med exklusivt Sky-tak
panoramafönster.

2
1

3

3 . VIT KAROSS med möjlighet at
välja färg på förarhytten.
4 . DYNAMISK
BAKGAVELDESIGN med nya
LED-baklyktor.

4
5

5 . "SLIM-FIT"-EXTERIÖR med
en karossbredd på 2,12 m.
6 . LÅTTÅTKOMLIGT och stort
garage.

6

7 . SIDOKJOLAR.

7

ÖVERBLICK
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360° ÖVERBLICK
Stig in och ta en 360° “Walkthrough” på www.adria.se

INVÄNDIGA EGENSKAPER.

I
V

IV

III

VI

II

I . Interiör "Sandy White"
eller "Sandy Brown" med
möjlighet att välja olika
textilier.

II . Dinette på dubbelplan,
med uppvärmning och Isofix
som tillval.

III . Smart kök med kylskåp
och alla funktioner.

IV . Nytt duplex badrum med
svängbar duschvägg.

V . Rymlig interiör med gott
om förvaring.

VI . Truma-värme.

2020 husbilar
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compact
supreme

compact
plus
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Compact Supreme. Övre delen av sortimentet, med "silverfärgad" kaross. Ny modern inredning och höga specifikationer. Sandy White ny inredning.
Compact Plus. Topmodellen i serien med vit kaross och möjlighet att välja färg på förarhytten. Modern interiör och hög utrustningsnivå.

SANDY WHITE
2020 husbilar
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compact
axess
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Compact Axess. En kompakt husbil i sortimentet med vit kaross, modern ny interiör och höga specifikationer. Ny Sandy Brown inredning med ett urval av textilier
och möbler.

SANDY BROWN
2020 husbilar
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compact
Planlösningar
DL
4

SL

B (mm) 2120

3

L (mm) 6990

SL

B (mm) 2120

3

L (mm) 6990

SL

B (mm) 2120

3

4

L (mm) 6799

SP

B (mm) 2120

3

L (mm) 6799

SP

B (mm) 2120

3

L (mm) 6790

SP

B (mm) 2120

3

L (mm) 5999

4

B (mm) 2120

COMPACT supreme

3+1

L (mm) 6990

DL
3

4

4

L (mm) 5999

4

B (mm) 2120

COMPACT plus

+1

DL
4

4

4

B (mm) 2120

COMPACT axess

3

L (mm) 5999
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Antal bäddar

Antal platser

Kök

Bord

Sittgrupp

Garderob

Bäddar

Badrum

Golv

L = Längd B = Bredd

LÄNGD
BREDD
HÖJD
VIKT
MOTOR

5999 - 6990 mm
2120 mm
2750 - 2780 mm
3500 kg
2,3 140 / 160 / 180 HP

•
•
•
•
•
•
•
•

Adria "Comprex" karosskonstruktion med vit kaross.
Nytt exklusivt Sky-tak panoramafönster och Sky-lounge.
Ny inredning i Sandy White, med val av textilier
Smart kök med 3-lågig spis, diskho, "slim tower"-kylskåp samt ugn som tillval.
Dinett med dubbelgolv och värme samt Isofix-fästen för bilbarnstol som tillval.
Smart förvaring i hela bilen.
Truma-värme.
Nya fabriksmonterade tillbehör som tillval.

LÄNGD
BREDD
HÖJD
VIKT
MOTOR

5999 - 6990 mm
2120 mm
2750 - 2780 mm
3500 kg
2,3 140 / 160 / 180 HP

•
•
•
•
•
•
•
•

Adria "Comprex" karosskonstruktion med vit kaross.
Nytt exklusivt Sky-tak panoramafönster och Sky-lounge.
Ny inredning i Sandy White, med val av textilier.
Smart kök med 3-lågig spis, diskho, "slim tower"-kylskåp samt ugn som tillval.
Dinett med dubbelgolv och värme samt Isofix-fästen för bilbarnstol som tillval.
Smart förvaring i hela bilen.
Truma-värme.
Nya fabriksmonterade tillbehör som tillval.

LÄNGD
BREDD
HÖJD
VIKT
MOTOR

5999 - 6990 mm
2120 mm
2750 - 2780 mm
3500 kg
2,2 140 / 165 HP

•
•
•
•
•
•
•
•

Adria "Comprex" karosskonstruktion med vit kaross.
Nytt exklusivt Sky-tak panoramafönster och Sky-lounge.
Inredning i Sandy Brown, med val av textilier
Smart kök med 3-lågig spis, diskho, "slim tower"-kylskåp samt ugn som tillval.
Dinett med dubbelgolv och värme samt Isofix-fästen för bilbarnstol som tillval.
Smart förvaring i hela bilen.
Truma-värme.
Nya fabriksmonterade tillbehör som tillval.
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COMPACT plus

Nyckelfunktioner

COMPACT axess

Tekniska data

COMPACT supreme

compact

adria
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COMPACT
UTVÄNDIG DESIGN

INTERIÖR

supreme

SILVERGRÅ METALLIC

SANDY WHITE

plus
VIT
GRÅ METALLIC
SILVERGRÅ METALLIC

SANDY WHITE

axess

VIT

SANDY BROWN
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STANDARD KLÄDSLAR

TILLVAL KLÄDSLAR

MER

TEKNISK
INFORMATION
www.adria.se

KLÄDSLAR

SÖMNAD

PAOL

LEATHER MATHISSE

LEATHER EDWARD

NATHAN

LEATHER MATHISSE

LEATHER EDWARD

ZANNA

LEATHER MATHISSE

LEATHER EDWARD

* Till ditt val av inredningsstil kan du välja bland flera olika dekorativa kuddsatser för att skapa en egen personlig känsla.
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Sömnad

Nya
färgval kudda

Vi har redesignat våra sittplatser för mer komfort och mer stöd.

En nyhet för Adrias husbilar av 2020 års modell är, att du nu kan välja olika typer av sömnad på
dynorna, och för att göra inredningen mer personlig kan du välja mellan ett stort antal klädslar
ur vår briljanta kollektion.
Upp till sex olika dyntyger kan kombineras med valda snickerier och övriga textilier.

SÖMNADSSTILAR

FÄRGVAL PÅ KUDDARNA

Skönheten sitter i detaljerna. Sömnad i olika stilar som passar din smak.

SONIC
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MATRIX _ CORAL

COMPACT

SOPHISTICATED
CLASSIC

VIOLET CHICK

OCEAN SERENITY

AUTUMN CALMNESS

SPRING GARDEN

CHERRY PUNCH

Ready
to Go

Adria
Mach

NYA TILLBEHÖR För varje äventyr behöver du alltid extra utrustning! Din Adria kan nu som tillval
levereras med extrautrustning från de ledande tillverkarna. Dessa tillval beställer du hos din Adriaåterförsäljare, och de gäller alla husbilar av 2020 års modell.
"Ready to go"-tillbehören omfattar följande tillval:

MOBILE ARTIFICIAL INTELLIGENCE COMMUNICATIONS HARDWARE

Adria erbjuder Adria MACH smartkontroll mobilapplikation som tillval
(Sonic), som erbjuder smart fjärrkontroll av alla viktiga funktioner och ännu
mer komfort när du är inne.
FÖRENKLA DITT LIV & EN HJÄLP TILL ÄVENTYREN

MARKISER

TAKMONTERAD LUFTKONDITIONERING

FJÄRRKONTROLL AV VIK TIG A
FUNK TIONER
Ljus, uppvärmning, kylning, batteri,
vatten, gasol, kylskåp ... (med statistik
och indikation)

HANTER A DIT T FORDON
Interaktiva och intuitiva manualer,
nivåinformation, viktiga tekniska data ...

NAVIGERING OCH POI
Närliggande platser för service och
stor POI databas (Adria återförsäljare,
campingplatser, parkeringsplatser,
restauranger, landmärken ...)

MOBILT KONTOR
Wi-Fi hotspot-funktion (tillgång till webben,
lyssna på IP-radio, titta på IP-TV ...)

MACH är tillgängligt för smarta mobiler, surfplattor (Android, iOS*) och datorer (webapp*). MACH fungerar även i avlägsna
områden utan mobilsignal på grund av intern lagring. För vissa funktioner krävs extra SIM-kort.

SOLCELLSPANELER

FÖRBEREDD FÖR CYKELHÅLLARE
HUR MACH FUNGERAR
INSTALLER A

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

SKAPA

ditt Adria ID

Gå till www.adria.se för mer information om fordonets tillämplighet.

Besök www.adria-mobil.com/mach för mer information.

ANSLUT

till ditt fordon

*

NJUT

av skräddarsydda
funktioner

*December 2019
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PARTNERS I
VÄRLDSKLASS

ACCEPTERA INGA
KOMPROMISSER

TINA MAZE. Dubbel världsmästare och dubbel

olympisk guldmedaljör. En av de allra bästa
alpina skidåkarna genom tiderna. Tina Maze, från
Slovenien, använder sin Sonic när hon med sin
nya familj följer snön för skidåkning - eller vinden för
windsurfing.

LIVING IN MOTION
PRIMOŽ ROGLIČ. En slovensk cyklist i

världsklass som kom på fjärdeplats i 2018 års
Tour de France och tredje i Giro d'Italia 2019.
ADRIA MOBIL CYCLING TEAM. Det bästa exemplet på

Adrias valspråk, "Living in motion" är hur företaget stöder
cykelsporten, och Adria-Mobil Cycling Team har varit det bästa
slovenska laget i UCI World Tour under de senaste sex åren. Mer
information hittar du på www.adria-mobil-cycling.com.
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EXTREM
PRESTATION

JAKOV FAK. Dubbel världsmästare i
skidskytte, silvermedaljör vid vinter-OS
2018 och bronsmedaljör i Vancouver
2010, är både Adria-ambassadör och
Sonic Supreme-användare.

UTSATT FÖR DET
EXTREMA
KTM. I januari varje år, ända
sedan 2013, har ett antal Adria
Sonic- och Matrix-husbilar tagits
direkt från tillverkningsbandet till
Dakarrallyt i Sydamerika av vår partner
- Dakar-vinnaren Red Bull KTM Factory
Racing. Även skräddarsydda Adria
Twin har använts som stöd för teamets
VM-satsningar i MXGP.

LÄS DET SENASTE om våra

partners online i den nya utgåvan av
magazinet "Inspirations" på www.adria.se

TOBY PRICE. Vinnare av 2019 års Dakar
Rally. Det innebar KTMs artonde seger vid
det årliga Dakar-rallyt, sju gånger med stöd av
Adria-husbilar ute vid tävlingarna.
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Adria AB
Box 15
561 06 TENHULT
SVERIGE

Slovenien – dincampindestination.
www.slovenia.info

Tekniska data och utrustningsnivåer kan skilja mellan olika länder. Kontakta din lokala återförsäljare för att få mer detaljerad information vid köp. ADRIA reserverar sig mot eventuella tryckfel och felskrivningar.
ADRIA förbehåller sig rätten till ändring av konstruktion och data utan föregående meddelande. Bilderna i denna katalog kan innehålla viss tillvalsutrustning.
Publicerad av: Adria Mobil, d.o.o.; Art Direction: Pubblimarket2; Produktion: Enigma d.o.o.; Foto: Branko Čeak, Jože Maček, Jure Horvat, Styling: Nataša Mandelj Čeak; Livsstilsfoton: Daniele Molineris, Luca Masarà, Shutterstock, iStock, themediumgray.com;
Styling: Claudia Barberi, Pubblimarket2; KTM Images: photo Dakar Toby Price: Marcin Kin; photo Cairoli: Bavo Swijgers; Photo Adria Mobil Cycling: Vid Ponikvar/Sportida; Renders: Inpac d.o.o.; Copy: Neil Morley; Litografi: Tomo Per; Tack till: Fjäll Räven, Gazèl,
Fiascaris, Cmp, Mueller, Amfibija; Tryck: Printera Grupa d.o.o.

