BYBOBILER 2021

Inspirasjon til

nye eventyr

#inspiringadventures

WWW.ADRIA.NO

Inspirasjon til

nye eventyr
Adria Mobils mål er å inspirere deg til å skape minneverdige opplevelser på hjul. Det er dette målet vi har styrt etter når vi har
designet og produsert fritidskjøretøy de siste 55 årene.
Vår visjon er at Adria skal være det mest ettertraktede merket innen fritidskjøretøy, og vi gjør vårt ypperste for alltid å inspirere med
vårt design, innovasjon og premium kvalitet. Vi tilbyr klasseledende bybobiler, med nye modellgenerasjoner, nye planløsninger
og detaljerte forbedringer i alle våre serier. Vi introduserer også vår nye generasjon Active Multi-Purpose Campervan, nå i to
modeller.
Designet og produsert på vår toppmoderne fabrikk, støttet av klassens beste garantiordninger og med over 500 Adria-forhandlere
i og utenfor Europa, vil Adria alltid få deg til å føle deg hjemme - hvor enn du befinner deg i verden.
Nyt eventyrene,
Sonja Gole. General Manager – Adria Mobil.

UTFORSK MER I DEN NYE UTGAVEN AV INSPIRATIONS-MAGASINET, ONLINE PÅ
WWW.ADRIA.NO

Se film fra fabrikken på www.adria.no

Hvorfor velge Adria?

PRIS
VINNENDE

PRODUKTER

Grunnene til å bli Adria-eier har aldri før vært så overbevisende. Det er takket være kombinasjonen av
inspirerende design, eleganse og stil og overlegen kvalitet at Adria-familien fortsetter å vokse.

LIDENSKAP
Adria Mobil har designet og produsert
Adria-kjøretøy siden 1965. Det betyr at
bak hvert eneste kjøretøy vi produserer
ligger 55 år med erfaring, kunnskap og
lidenskap.
INSPIRERENDE DESIGN
Vårt mål er å inspirere til nye eventyr
med campingvogner som er designet
for å gi deg drømmelivet.

PRODUKSJON I VERDENSKLASSE
Industriens mest avanserte produksjonsfasiliteter, ISO 9001 og EFQM 5
stjerners sertifisering for fremragende forretningsdrift og kvalitetsstandarder.
PREMIUM KVALITET
Adria bybobiler er kjent for sin kvalitet, pålitelighet og varighet, og er laget med
velprøvde produksjonsteknikker. Vi lager mesteparten av møblene selv, og
kvalitetssikrer i hvert ledd i hele produksjonsprosessen.

Adria bybobiler vinner regelmessig
uavhengige priser for design,
innovasjon, kvalitet og verdi for
pengene. Se www.adria.no
for detaljer.

RO I SJELA
Adria bybobiler kommer med klassens
beste garanti. I tillegg har vi over 500
Adria-forhandlere i og utenfor Europa,
og deleprodusenter og aftersalesservice i verdensklassen.

BÆREKRAFT
Vi har forpliktet oss til en
bærekraftig utvikling, og
etterkommer miljøstandarder. Vårt
miljøstyringssystem er sertifisert og
i henhold til ISO 14001. Vi er også
opptatt av å forebygge og redusere
vår miljøpåvirkning.
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Høydepunkter
Vår bestselgende, nye generasjon bybobiler gir nå større
valgfrihet enn noensinne.

TWINS:
møt den nye generasjonen
Vår nye generasjon bybobiler tilbyr det beste innen
moderne bybobildesign, eksklusive funksjoner
og de beste grunnkjøretøyene.
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INSPIRERENDE DESIGN

SIGNATURTREKK

HJEMMEKOSELIG

MODERNE OPPHOLDSROM

INSPIRERENDE LØSNINGER

Fra den prisbelønte Twin Supreme og
på tvers av hele serien kan du forvente
inspirasjon som standard.

Opplev det Adria-eksklusive SunRoof®
og panoramavinduet i Twin Supreme
og interiørløsningen med hems, som
nå er tilgjengelig i alle Twins.

Romslig, ergonomisk interiør og like
komfortable senger og bad som
hjemme.

Vi åpnet opp oppholdsrommet
til fordel for en mer åpen
interiørløsning med hems.
Resultatet ble en sømløs flyt
mellom rommene.

Oppdag inspirerende løsninger, inkludert
bad med flyttbare vegger. Mer praktisk,
mer komfort. Ny, forbedret isolasjon i
Twin Supreme og Plus-modellene.

adria
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Höjdpunkter
NY. AKTIV. LEK OG SPILL. CHILL. NÅR DU VIL.
Twin Axess tilbys nå med Adrias eksklusive planløsning
med hems, i tillegg til flere andre innovative funksjoner.
Fiat Ducato som grunnkjøretøy.

PRISBELØNTE BYBOBILER
Den nye generasjonen Twin
Supreme mottok i 2019 den høyeste
uavhengige utmerkelsen, European
Innovation Award, for sitt design.

TWIN SUPREME
640 SPB FAMILY - PLANLØSNING
En ny, familievennlig planløsning med sengeplasser for opptil 5 personer,
Truma-varme, stor lagringsplass og 4 godkjente sitteplasser.

Utforsk alle våre planløsninger
og opplev løsningene i
360° walkthrough på
www.adria.no

Utforsk mer i den nye utgaven av
inspirations-magasinet, online på
www.adria.no
vans
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Designet
for å leve i
DET ER DETALJENE SOM TELLER
Alle våre bybobiler er designet for at du skal kunne leve et godt liv. Vi
har fokus på detaljer, og hver eneste centimeter teller. Alt skal på rett
plass. Å designe og konstruere planløsningene er nesten en egen
vitenskap, og kunnskapen har vi tilegnet oss gjennom tiår - for å kunne
gi hver bobil den perfekte planløsning.

Plass til livet
Nytt og moderne interiørdesign
og rom til å utfolde seg.

Bad
Et bredt utvalg av planløsninger og
funksjoner til badet.

Kjøkken
Gjennomtenkt kjøkkendesign med
god plass og funksjonalitet.

Oppbevaring
Store garasjer og optimaliserte
oppbevaringsløsninger.

Soverom
Et bredt utvalg av soveromsløsninger
og senger, alltid med behagelige
madrasser.

Multimedia
Smarte løsninger for underholdning og
et enklere liv.

Utforsk alle våre planløsninger
og opplev løsningene i
360° walkthrough på
www.adria.no
8
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Plass til livet

Moderne bodel der du selv kan velge planløsning, møbler og tekstiler.

Smart lysstyring, med spot, LED og
stemningsbelysning, gjør det enkelt å skape
den atmosfæren du ønsker.
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Kjøkken

Inspirerende kjøkkendesign basert på ergonomiske prinsipper,
med stil og funksjonalitet, supplert av de aller beste hvitevarene.
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Bad

Kompakt og innovativt, praktiske bad med skreddersydde kvalitetsløsninger.
Duplex baderomsløsning med svingbar vegg (Ikke Axess).
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Soverom

Du velger selv hvilken sengeløsning du vil ha. Vi tilbyr senger med
optimale dimensjoner og utrolig behagelige madrasser.
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Ethvert eventyr starter med en god natts søvn.
STOFF

SØLVBESKYTTELSE
100%

luftig materiale

kan vaskes
på

40°

glidelås

100% naturlig

antistatisk

lufttørking

antibakteriell

anti-odör

ingen
helseskadelige
midler

(ikke i tørketrommel)

VÅKNE OPP UTHVILT
HVER MORGEN.

Våre Luxe-madrasser gir deg premium
kvalitet, komfort og støtte natten
gjennom. Skumkonstruksjon med høy
motstand, lettstelt trekk og naturlig
beskyttelse mot bakterier, lukt og
statisk elektrisitet.
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Lys

Smart lysstyring, med spot,
LED og stemningsbelysning,
gjør det enkelt å skape den
atmosfæren du ønsker.

Multimedia

Inspirerende underholdningssystemer for underholdning på turen. Digitale
kontrollere styrer alle viktige funksjoner, og er enkel i bruk.

Noen funksjoner er ikke tilgjengelige på alle modeller.
Vennligst sjekk www.adria.no for hver enkelt modells
spesifikasjoner og tekniske detaljer.
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Oppbevaring

Vi har utnyttet hver eneste ekstra centimeter,
slik at du har god plass til tingene du trenger.
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VI GJØR TING ANNERLEDES.

Designet for ytelse

Velg en Adria bybobil der alt er nennsomt designet, utviklet og testet for å sikre
din sikkerhet, komfort og hygge.
Designet for ytelse, med ti viktige grunner
til hvorfor vi gjør ting annerledes.

1_INSPIRERENDE DESIGN.
Designet med sømløse overganger
mellom oppholdsrommene, nytt og
moderne interiørdesign og Adrias
signaturtrekk.

7_VINDUER & DØRER.
Vindusrammer, dører med soft-close
og Sun Roof® på Twin Supreme-modeller,
for optimal belysning, ventilasjon,
privatliv og sikkerhet.

2_GRUNNKJØRETØY.
Perfekt integrert med grunnkjøretøyet
og de nyeste Euro6-motorene og
førerassistenter fra Fiat.

8_MØBLER &
OPPBEVARINGSPLASS.
I alle våre kjøretøy finner du et godt
stykke håndverk: Skap med integrert
varme, luftstrøm og plenty med
fleksibel oppbevaringsplass.

3_KONSTRUKSJON.
Kraftig og robust konstruksjon med
7 års vannskadegaranti.
4_ISOLASJON.
Adrias ‘Termo-bygg’-standarder,
med de beste isolasjonsmaterialene,
luftstrømskontroll og varme, testet i
vårt eget klimakammer.
5_UPPVÄRMNING.
Truma-varme (med Webasto
varme bodel på utvalgte modeller).
Oppvarmet og isolert gråvannstank er
standard på alle modeller.

2

ÅRS*ADRIA
garanti
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ÅRS* ADRIA
TETTHETS

garanti

6_LUFTSTRØM.
Adrias sofistikerte Air Flow System gir
alle våre kjøretøy integrert luftstrøm og
ventilasjon som del av designet.

9_KOMFORT.
Moderne bodel med optimal
plassutnyttelse og funksjonalitet legger
til rette for en komfortabel livsstil der
du føler deg som hjemme.
10_KUNDESERVICE.
Klassens beste garanti! 2 år generell
garanti og 7 år vannskadegaranti er
standard. Er uhellet ute står et nettverk
av over 500 forhandlere, en effektiv
aftersales-avdeling og veihjelp der
produsenten av grunnkjøretøyet tilbyr
det, klare til å hjelpe deg.

MER

TEKNISK
INFO
WWW.ADRIA.NO

Klimakontroll
Adria Twins kan brukes året rundt
siden de inkluderer Truma-varme,
som kombinert med Adrias
'Termo-bygg'-standarder
for isolasjon og luftstrøm gir
fullkommen komfort.

TWIN SUPREME OG PLUS
Ombyggd för bättre isolering, fuktreglering
och minskad värmeförlust.

ISOLASJON

Alle bybobiler fra Adria er bygt
med avansert isolasjonsmaterialer,
med fokus på de beste
varmeløsningene og luftstrøm som
hindrer kalde områder. Kontroll og
komfort, året rundt.

TESTET UNDER
EKSTREME FORHOLD

Alle våre kjøretøy testes i vårt eget
kuldekammer, med temperaturer fra -40 til
+60 grader og fuktighet fra 45 % til 80 %
mellom +30 og +60 grader.

LUFTSTRØMSKONTROLL

AIR CONDITION

Adrias integrerte Air Flow System for
ventilasjon og optimal luftsirkulasjon,
avkjøling og oppvarming.

Adria Twins kan bestilles med air
condition-løsninger tilpasset på fabrikk
eller av forhandler (tilvalg).

Disse modellene inkluderer nå:
1 Reduserte kuldebroer og nye
termiske barrierer.
2 Nye, resirkulerte Ecofiber
40-materialer, varmeforbundet
for bedre isolasjon.
3 Forbedret isolasjon og egne
'luftlommer' rundt dører og
vinduer.
4 Nye dampbarrierer for å
forhindre kondens.

VARME

Optimalt effektivt oppvarmingssystem året rundt, takket være våre presise
ingeniører og grundige kuldekammertester. Truma-varme, samt Webasto varme
på utvalgte modeller.
* Noen funksjoner er ikke tilgjengelige på alle modeller. Vennligst sjekk www.adria.no for hver enkelt modells spesifikasjoner og tekniske detaljer.
vans
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GRUNNKJØRETØY.
PERFEKT INTEGRERT
Designet for og tilpasset til grunnkjøretøyet. De nyeste
Euro6.d-motorene og avanserte førerassistenter løfter kjøregleden til nye høyder.

1 Glossy svart frontgrill + svart
ramme*** rundt frontlykter (T)

TWIN SUPREME
PLUS/AXESS

2 Hvitfarget frontstøtfanger (S)

Bybobiler som er perfekt integrert på Fiat
Ducato, med de nyeste Euro 6-motorene,
AdBlue, turbolader og kaldluftsinntak, med
fantastisk dreiemoment og yteevne.

3 Tåkelys (T)

HØYT DASHBORD

2

LED kjørelys (T)

Svarte lyktrammer *** (T)
1

3
4

1 Lærtrukket ratt
og girspak (T)
2 Sølvfargede
ventiler (T)
3 Automatisk air
condition (T)

Ryggekamera (T)

Parkeringssensorer (S)

4 9-trinns
automatgirkasse ***
(T)

Tilhengerfeste (T)

5 Cruise controle

5

15“ hjulkapsler (S)
18
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16“ lette legeringshjul (T)

16“ hjulkapsler (S)

16“ Lette legeringshjul
(Maxi) (T)

S=standard
T=tilvalg

TWIN SUPREME | PLUS | AXESS

Fiat ducato

Bybobilene er perfekt integrert med Fiat Ducato, med de nyeste Euro6-motorene, AdBlue, turbolader og kaldluftsinntak, imponerende dreiemoment og ytelse.
Fiats primære grunnkjøretøy tilbyr en rekke klasseledende funksjoner:

STANDARD DASHBOARD

1

2

•

Bodelseksteriør i opptil 7 ulike farger.

•

Førerhus med 'kapteinstol' og to stiler.

•

Air condition-anlegg (velg mellom manuell eller automatisk).

•

Elektrisk styrt Multijet 2,3l direkte innsprøytning Euro6.d-motorer.

•

Velg mellom, 140Hk, 160Hk og 180Hk.

•

Klassens beste 6-trinns manuell eller 9-trinns automatisk girkasse (tilvalg).

•

ABS og ESP.

•

Stopp & Start (standard på 160Hk;180Hk, som tilvalg på 140Hk).

•

Førerassistenter inkludert praktisk nettbrett/smarttelefon-holder med USB-port.

•

60 eller 75l drivstofftank avhengig av modell (90l tank som tilvalg).

TILVALG INKLUDERER
•

Infotainment-system inkl Bluetooth, radio, MP3 og integrert GPS.

•

Hastighetsbegrenser, trekkontrollsystem og Hill Descent Control.

•

Sikkerhetspakke med Full Brake Control, regnsensor og andre funksjoner

•

Frontstøtfanger, grillramme rundt lyktene og andre styling-elementer

•

15 og 16 " og legeringshjul.

•

Tilhengerfeste.

•

Ryggekamera.

1 2DIN DAB radio med
navigasjon
2 Rattkontroller uten
bilradio
3 Koppholdere

3

** Noen funksjoner er ikke tilgjengelige på alle modeller. Vennligst sjekk www.
adria.no for hver enkelt modells spesifikasjoner og tekniske detaljer.
Vennligst sjekk www.adria.no for hver enkelt
modells spesifikasjoner og tekniske detaljer.
vans
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Bybobiler

b y b o b i l e r

twin

side

side

side
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twin
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axess
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t w i n s

Ta en pause fra hverdagen.
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MØT DEN NYE GENERASJONEN
Ta en pause fra den grå hverdagen i våre prisbelønte, nye Twin bybobiler. Høye spesifikasjoner og utrolig praktiske,
komfortable planløsninger er gjennomgående i hele serien.
Signaturtrekk som vårt eksklusive SunRoof® i Twin Supreme og åpen planløsning med hems er nå tilgjengelig i alle modeller.
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TWINS

n

t w i n s

Det er på tide å ta en pause fra hverdagen..

600 SPB
TWIN SUPREME

640 SGX
640 SLB
640 SPB FAMILY

600 SPB
640 SGX
TWIN PLUS

640 SLB

600 SP
600 SP FAMILY
640 SL
TWIN AXESS
vans

adria

23

t w i n s

Eksteriørdetaljer

1 Fiat Ducato som

grunnkjøretøy.

2 Bodelseksteriør i
et utvalg av farger.

En helt ny generasjon Twin bybobiler med høye spesifikasjoner og Fiat Ducato
som grunnkjøretøy.

3 Nye
dekorelementer.
4 Vindusrammer

24
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5 Adrias eksklusivt
designede SunRoof®
med panoramavindu
(Supreme).

6 Dører med
soft-close og
integrert
myggnetting (tilvalg).

7 Isolert og
oppvarmet
gråvannstank
(standard).

8 Opplegg for
ryggekamera.

360° WALKTHROUGH
Bli med inn i Twin! Ta en
360° walkthrough på
www.adria.no

t w i n s

Interiørdetaljer

I. Moderne interiørdesign
med smart belysning.

II. Adrias eksklusivt
III. Eksklusiv åpen løsning
designede SunRoof® med
med hems (alle modeller).
panoramavindu (Supreme).

IV. Nytt design på
kjøkkenet.

V. Dinette med utvidbart
bord og bein til
utendørsbruk.

VI. Stort utvalg av
baderomsløsninger.

VII. Varmeanlegg fra
Truma og Webasto
(utvalgte modeller).

vans
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t w i n s u p r e m e
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t w i n s u p r e m e

TA EN PAUSE FRA HVERDAGEN I EN TWIN SUPREME.

Bybobilen som stakk av med den gjeve European Innovation Award har
signaturtrekk som Adria-eksklusive SunRoof® med panoramavindu og åpen
romløsning med hems. Nå også med forbedrede soft-close-dører, nye
funksjoner på kjøkkenet og enda bedre isolasjon.

vans
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Interiør

Høye spesifikasjoner med
Onyx-interiør, skap i høyglans,
moderne kjøkken, moderne
kjøkkenseksjon og innovativt, Duplex
baderom og oppbevaringsløsninger.
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t w i n p l u s
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t w i n p l u s

TA EN PAUSE FRA HVERDAGEN I EN TWIN PLUS.

Det store takvinduet slipper inn mye lys og gir en utrolig følelse
av romslighet, og hemsen gir en åpen løsning med mye luft.
En ergonomisk og moderne interiørløsning, nå med forbedrede
soft-close-dører, nye funksjoner på kjøkkenet og enda bedre isolasjon.
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t w i n p l u s
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t w i n a x e s s

34
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t w i n a x e s s

TA EN PAUSE FRA HVERDAGEN I EN TWIN AXESS.

Vår nye designgenerasjon, inkludert den åpne løsningen med hems,
er nylig introdusert for innstegsklassen av Axess-modeller.
Det store takvinduet slipper inn lys og gir en helt ny følelse av plass.
En ergonomisk, moderne interiørløsning med nytt kjøkkendesign og et utvalg
baderomsløsninger og planløsninger.
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t w i n a x e s s
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vans

adria

37

t w i n s p l a n l ø s n i n g e r

4

2+1

640 SGX
L 6363 (mm)
B 2050 (mm)

4

2+1

640 SLB
L 6363 (mm)
B 2050 (mm)

4

2+1+1

TWIN supreme

600 SPB
L 5998 (mm)
B 2050 (mm)

640 SPB FAMILY
L 6363 (mm)
4
B 2050 (mm)

4+1

2+2

4

2+1

640 SGX
L 6363 (mm)
B 2050 (mm)

2+1

600 SP FAMILY
L 5998 (mm)
B 2050 (mm)

4

2+1

640 SLB
L 6363 (mm)
B 2050 (mm)

4

2+1+1

4+1

640 SL
L 6363 (mm)
B 2050 (mm)

4

2+1

TWIN plus

600 SPB
L 5998 (mm)
B 2050 (mm)

TWIN axess

600 SP
L 5998 (mm)
B 2050 (mm)
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t w i n s p l a n l ø s n i n g e r

NØKKELDATA

NØKKELEGENSKAPER

LENGDE
5998 - 6363 mm
BREDDE
2050 mm
HØYDE
2580 mm
VEKT
3500 kg
FIAT 6D MOTOR
2,3 140/160/180 HP

•
•
•
•
•
•

eller

LENGDE
5998 - 6363 mm
BREDDE
2050 mm
HØYDE
2580 mm
VEKT
3500 kg
FIAT 6D MOTOR
2,3 140/160/180 HP

ANTALL SETER

ANTALL SENGEPLASSER

KJØKKEN

BORD

• Forlengbare bein til spisebordet gjør at
det kan brukes utendørs.
• Truma-varme plassert i dinetten
(Webasto i SGX).

•
•
•
•
•

eller

LENGDE
5998 - 6363 mm
BREDDE
2050 mm
HØYDE
2580 mm
VEKT
3500 kg
FIAT 6D MOTOR
2,3 140/160/180 HP

L = LENGDE B = BREDDE

•
•

Fiat Ducato med sprek, ny dekor.
Eksklusivt Sunroof® og panoramavindu.
Hems og ny belysning.
Duplex baderomsløsning med svingbar
vegg.
Ny form på dinetten og utvidbart bord.
Soverom bakerst med enkeltsenger eller
faste senger.
Elektrisk senkeseng i SGX.
90l eller 138L (tilvalg)
kompressorkjøleskap, vask og komfyr
med 2 gassbluss.

eller

SITTGRUPP

GARDEROBE

Fiat Ducato, med sprek, ny dekor.
Hems og ny belysning.
Stort takvindu 700 x 500mm.
Ny form på dinetten og utvidbart bord.
Soverom bakerst med enkelt- eller
dobbeltseng eller faste senger.
• 84L eller 138L (tilvalg)
kompressorkjøleskap, vask og komfyr
med 2 gassbluss.
• Forlengbare bein til spisebordet gjør at
det kan brukes utendørs.
• Truma-varme plassert i dinetten
(Webasto i SGX).

• Fiat Ducato med sprek, ny dekor.
• Hems og ny belysning.
• Stort takvindu 700 x 500mm (ikke i 540
SP).
• Ny form på dinetten og utvidbart bord.
• Soverom bakerst med enkelt- eller
dobbeltsenger eller faste senger.
• 84L eller 138L (tilvalg endast 600 SP
Family) kompressorkjøleskap, vask og
komfyr med 2 gassbluss.
• Forlengbare bein til spisebordet gjør at det
kan brukes utendørs.
• Truma-varme plassert i dinetten (Webasto i
600SP Family).

SOVPLATSER

BAD

GULV

vans
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t w i n s s t y l i n g

EKSTERIØR-finish

FARGE

INTERIØR

TWIN supreme

ONYX

SILVER
ALLUMINIUM
METALLIC

HVIT

SVART 		
METALLIC

SILVER
ALLUMINIUM
METALLIC

TIZIANO
RØD

IRON GRÅ
METALLIC

EXPEDITION
GRÅ

LAGO BLUE
METALLIC

BATIKORANSJE
METALLIC

SANDY BROWN

TWIN plus

HVIT

HVIT

SVART 		
METALLIC

SILVER
ALLUMINIUM
METALLIC

TIZIANO
RØD

IRON GRÅ
METALLIC

EXPEDITION
GRÅ

LAGO BLUE
METALLIC

BATIKORANSJE
METALLIC

SANDY BROWN

HVIT

TWIN axess

HVIT
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Klar for avreise!

BASISTEKSTILER

Lær som TILVALG

GLEN

LEATHER VAAST (Supreme, Plus, Axess)

Tilbehør
"Alltid beredt". Du trenger alltid ekstra utstyr når du skal ut på eventyr!
Disse kan bestilles som tilvalg.
• Fortelt.
• Takmontert air condition-anlegg.
• Solcellepaneler.

BRONSON

Møbeltekstiler og
dekorative puter
Vi tilbyr seter av topp kvalitet for økt
komfort og støtte. Man må tross alt
slappe av når man er på eventyr også.
Gå til www.adria.no for mer informasjon
om kjøretøyenes kompatibilitet med ulike
løsninger.
BAXTER
SOPHISTICATED
CLASSIC
(Supreme)

CHERRY
PUNCH
(Plus)

AUTUMN
CALMNESS
(Axess)
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ADRIA MOBIL CYCLING TEAM

Visste du at Adria-Mobil Cycling Team er
det beste slovenske laget i Europatouren i
landeveissykling? Les mer på
www.adria-mobil-cycling.com

Partnere i verdensklassen
ADRIAS FRITIDSKJØRETØY
FORETREKKES AV VERDENSMESTERE

PRIMOŽ ROGLIČ

TINA MAZE

Dobbel verdensmester og dobbel
gullvinner i OL. En av tidenes beste
alpinister, Tina Maze fra Slovenia, bruker
stadig sin Twin Supreme når hun jakter
på godt skiføre og gode
windsurfing-forhold.
Les vår #vanlife featureartikkel på
www.adria.no
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Denne Adria-ambassadøren er en
av verdens beste syklister. 4. plass i
Tour de France 2018, vinner av Tour
de Slovenia 2018 og 3. plass i Giro
d'Italia 2019. For slovenske Primož er
Sonic Supreme en viktig støttespiller i
treningshverdagen, under konkurranser
og på ferie med familien.

JAKOV FAK

Vinneren av sølvmedalje i biathlon under
vinter-OL 2018 og bronsemedalje i Vancouver i
2018 er Adria-ambassadør og Sonic
Supreme-bruker.

KTM FACTORY
RACING TEAM

Hver januar siden 2013 tar Red
Bull KTM Factory Racing med
seg en flåte av Adria Sonic- og
Matrix-bobiler til Dakar Rally i
Sør-Amerika. Spesialdesignede
Adria Twins støtter laget i FIM
Motocross VM.

SOSIALE MEDIER

Bli med i Adria-familien på Facebook,
Instagram, YouTube og Pinterest, og
del dine eventyr med oss.

UTFORSK MER I DEN NYE UTGAVEN AV INSPIRATIONS-MAGASINET, ONLINE PÅ WWW.ADRIA.NO
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Adria AB
Box 15
561 06 TENHULT
SVERIGE
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