vans 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 inför 2020 är framtagna med tanke
på upplevelser. Tillverkade i vår "state of the art"-fabrik, uppbackade av klassens ledande garantier och med mer än 500 Adriaåterförsäljare över hela Europa – och utanför – innebär Adria-emblemet en garanti för resor med kvalitet. Alla våra van-modller är
designade för boende och funktion.
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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Varför välja en Adria?

Adria har ofta erövrat
utmärkelser för design,
innovation, kvalitet och
värde.

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

Adrias van-modeller
kommer med klassledande
garantier och mer än 500
återförsäljare i Europa - och
utanför.
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Highlights 2020
NYA GENERATIONEN AV VANS

Adria. Alltid innovativa. Vår nya generation av vans
erbjuder de senaste Euro6-motorerna och uppgraderingar
från Fiat och Citroen. Integrerat med våra nya interiörer och
nya planlösningar, inklusive helt nya Twin Axess-modeller.

ADRIA EXKLUSIVA
FUNKTIONER

Upplev det exklusiva panoramatakfönstret och
Sky-loungen i Twin Supreme. Rymliga ergonomiska
interiörer med exklusiva "Cabin loft" -design i Twin
Supreme och Plus-modellerna, och nya interiörer i Twin
Axess-modellerna.

MER KOMFORT
Ny belysning, ny atmosfär
och nya madrasser.
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UPPTÄCK MER I NYA
UPPLAGAN AV MAGAZINET
"INSPIRATIONS",
ONLINE PÅ

WWW.ADRIA.SE

NYA TWIN AXESS

Instegsmodellen Twin Axess förenar
den nya generationen av modeller
med modern ny interiör och innovativa
funktioner, byggda på Citroen Jumper.

PRISVINNANDE VANS

Den nya generationen Twin
Supreme fick den högsta oberoende
utmärkelsen på European Innovation
Award 2019, för dess design.

Replaced with new 2020 photo
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twin 2020

Den nya generationen.
Fly vardagen i våra prisbelönta nya Twin vans med det exklusiva "Sky-taket" och "Sky-Lounge" och ett urval av interiörer. Serien har höga specifikationer,
inklusive innovativa kök, badrum och förrådslösningar. Finns i Supreme, Plus och nya Axess-modeller med upp till 15 planlösningar och sovplatser upp till
4 personer.

TWIN SUPREME

TWIN PLUS

TWIN AXESS
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Designade att bo i
DETALJERNA AVGÖR. Våra van-modeller är designade för att bo i, med var sak på sin plats. Här räknas varje centimeter, och det är detaljerna som avgör.

1
4
3

2
5

1 | BOENDE

Modern ny
interiördesign och
rymligt boende.
Ett brett urval av
nya planlösningar,
möbler och klädslar
kompletterad med ny
belysningsdesign.

2 | KÖK

Intelligent utformade
nya kök baserade
på ergonomiska
principer, med stil
och funktionalitet,
matchade med de
bästa apparaterna och
mjukstängande lådor.

3 | SOVRUM

4 | BADRUM

Ett brett utbud av
nya planlösningar
och sovlösningar.
Lättillgängliga sängar
med optimerade
dimensioner, ny
belysning och nya, mer
bekväma madrasser.
Extrasäng i dinetten
som standard.

Badrumslösningar
med mer utrymme
och kvalitet i Compact,
Ergo, En-suite och
Duplex "Svängande
vägg" -format.

6

5 | FÖRVARING

6 | MULTIMEDIA

Stora garage
och optimerad
genomgående förvaring
med förvaringsplatser
för allt du behöver.

Smarta lösningar,
inklusive intelligent TVplacering och digitala
styrenheter.

*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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TWIN

Även om den nya Twin-generationen är baserad på klassikerna Fiat Ducato (Plus- & Supreme-modellerna) och Citroën Jumper (Axess-modellerna), så gör den höga
utrustningsnivån, de exklusiva detaljerna, de nya planlösningarna och utnyttjandet av utrymmet att de upplevs som helt nya.

UTVÄNDIGA EGENSKAPER
1 . VÄLJ MELLAN FIAT DUCATO
(Plus- & Supreme-modellerna) och
CITROËN JUMPER (Axess-modellerna).

5

2

2 . LÄNGDER på 6,0 m och 6,4 m och upp
till femton planlösningar.
3 . UPP TILL SEX OLIKA
LACKERINGAR att välja mellan, beroende
på modell.

4
7

4 . ADRIAS NYA, EXKLUSIVA SKYROOF (Supreme-modellerna) och stort
takfönster (Plus-modellerna).

3
9

5 . FÖRBEREDD för BACKKAMERA.
6 . NYTT DINETT-BORD, även
användbart utomhus med hjälp av
medföljande ben.
7 . LED-MARKISBELYSNING.

8

6

10

8 . NYA SIDOFÖNSTER (Supreme & Plus).
9 . ISOLERAD OCH UPPVÄRMD
GRÅVATTENTANK.
10 . ELEKTRISKT MANÖVRERAD
SKJUTDÖRR SOM TILLVAL.

1
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INVÄNDIGA EGENSKAPER
II

I

V

IV
III
VI

I . Ergonomisk modern
inredning med ny belysning.

II . Adrias nya, exklusiva Skylounge (Supreme-modellerna)
och stort takfönster (Plusmodellerna).

VII

III . Ny "cabin-loft"integrering av vardagsrum
och förarhytt i Supreme- och
Plus-modellerna.

IV . Nya planlösningar, med
flera olika sovrumsalternativ,
och ny förvaring (Supremeoch Plus-modellerna).

V . Nya badrumslösningar
för bättre komfort och mer
utrymme.

VI . Nytt kök (Supremeoch Plus-modellerna) och
kompressorkylskåp.

VII . Truma-värmaren
har flyttats till dinetten Webasto-värmare i Supreme
SGX.

2020vans
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BOENDE
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KÖK

Interiören har förnyats med nya, innovativa lösningar som "Cabin-loft" och Adrias
exklusiva Sky-roof. Den helt nya interiören, nya planlösningar, nytt kök och nytt
badrum bidrar alla till högre komfort och en mer praktisk husbil.
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SOVRUM
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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 en lyx, det borde vara en självklarhet.
Vakna varje morgon utvilad och full av energi för en ny dags 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

Giftfri

Antibakteriell

Anti-odör

Anti-statisk

2020vans
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BADRUM

Ett brett utbud av badrumslösningar, beroende på planlösning.

Duplex-badrum - vår unika badrumslösning med separerade utrymmen. Här kan du duscha utan att blöta ner
andra, och det finns gott om plats.

20
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Kompakt-badrum - vår lösning för det optimala badrummet i mindre
fordon.

BELYSNING

Vi har redesignat vår belysning för bättre atmosfär, dag som natt.

2020vans
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MULTI
MEDIA

SMART BOENDE. En digital kontrollenhet för de viktiga funktionerna, inklusive
värme, samt en finurlig placering av TV-fästet.
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FÖRVARING

SMARTA LÖSNINGAR. Flexibla förvaringsutrymmen i hela fordonet, inklusive nya garderober i den bakre delen (beroende
på planlösning).
*Viss utrustning är kanske inte tillgänglig på alla modeller.
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Designad för funktion
3
6
7

8
5

9

4

1

2
10

2

ÅRS* ADRIA
garanti

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

7

ÅRS* ADRIA

fuktgaranti

VI GÖR SAKER ANNORLUNDA

MER

TEKNISK
INFORMATION

Det finns många van-fabrikat att välja mellan, men väljer du en van från Adria får du ett
fordon som är designat, utvecklat och testat med största omsorg som kommer att ge dig
säkerhet, komfort och mycket glädje. En van från Adria är designad för funktion, och det
finns tio viktiga skäl till varför vi gör saker annorlunda.

www.adria.se

1. INTELLIGENT DESIGN

6. LUFTFLÖDE

Designade med 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.

2. FORDON

7. FÖNSTER & DÖRRAR

Perfekt integration med basfordonet, med val av Fiat och Citroen.

Adria exklusiva, nya Sky-roof-takfönster i Twin Supreme-modellerna. All fönster och dörrar
erbjuder maximalt ljusinsläpp, optimerad ventilation, avskildhet och trygghet.

3. KAROSSKONSTRUKTION

Kraftig och robust karosskonstruktion, med 7-årig täthetsgaranti mot utifrån inträngande
vatten.

8. MÖBLER & FÖRVARING

Hantverksmässigt gjorda snickerier konstruerade för att ge en optimal
luftgenomströmning. Dessutom gott om flexibla förvaringsutrymmen i alla fordon.

4. VÄRMESYSTEM

Adria använder sig av två olika värmesystem i Twin, Truma eller Webasto beroende på
modell. Alla våra van-modeller är konstruerade för att eliminera köldbryggor och kalla
partier, och de är testade vid extrema temperaturer i vår klimatkammare. (Axess, Truma 6E)
och (Plus och Supreme, Truma 6E) inkl. elektrisk golvvärme. (SGX och SPT family, Webasto
inkl. elektrisk golvvärme, Alde värme (Twin Supreme 640 SLB).
5. ISOLERING

Adrias "Thermo-build"-standard, med modernaste isoleringsmaterial och ett sofistikerat
system för styrning av luftflödet ger bästa möjliga uppvärmning.

9. KOMFORT

Kombinationen av modern invändig design, optimerade innerutrymmen, funktion och
ergonomiskt designade boendeutrymmen.
10. KUNDSERVICE

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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KLIMATKONTROLL
Adria Twin kan användas året runt, tack vare Truma-värmei som i kombination med vår "Thermo-build"-standard för isolering och
luftstyrning ger perfekt komfort.

Samtliga modeller testade i klimatkammare.

ISOLERING. Alla van-modelller 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.

VÄRMESYSTEM. Optimerad installation av värmesystemet, testad i klimatkammare, för användning året runt.
Adria erbjuder Truma, Webasto-värmare eller Alde värme (Twin Supreme 640 SLB) i Twin beroende på
modell inkl. elektrisk golvvärme. (Truma Combi 6E).

AIR-FLOW LUFTSTYRNING. Adrias inbyggda AirFlowsystem för ventilation ger en optimerad luftgenomströmning
för både kyla och värme.

LUFTKONDITIONERING. Adria Twin kan beställas med
takmonterad AC, monterad på fabrik eller av återförsäljaren.
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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.

BASFORDON
Perfekt integrerade. Designade för att ge ett helgjutet intryck tillsamans med basfordonet. Största körglädje, tack vare kraftfulla motorer och avancerade hjälpmedel för föraren.

TWIN SUPREME/PLUS

TWIN AXESS

FIAT DUCATO

CITROËN JUMPER

EURO 6.d

EURO 6.2

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

2,2 | 140 HP 2,2 | 165 HP

Vans integrerade med den senaste Citroen Jumper basfordonet.
Med låg vikt, bränsleeffektiva nya Euro 6.2-motorer med ett val på
140 och 165 hk, vilket ger förbättrat vridmoment och prestanda.

Adrias vanmodeller på Fiat Ducato, med klassledande utrustningsnivå.

Tillvalen inkluderar:

• Nya 2.3l Multijet 6.d temp Blue HDI Euro6-motorer med SCR
(AdBlue)-teknik.

• Infotainment inkl. Bluetooth-radio, MP3
och integrerad navigering.

• Exteriör i upp till 7 färger.

• Traction och Hill Descent Control.

• Pilotstolar.

• Säkerhetspaket med Full Break Control,
• Personbilsinspirerad design i vitt med Citroëns
Rain & Dusk sensorer och andra
förarhyttsinredning och pilotstolar.
funktioner.
•
Endast manuell växellåda.
• Utbud av 15 och 16 tums hjulöverdrag

• Luftkonditionering (välj mellan manuellt eller automatiskt alternativ).
• Elektroniskt styrda Multijet 2,3l Euro6.d motorer.
• Val av 140hp, 160hp eller 180hp-motorer (beroende på
Adriamodellen).
• 6-växlad manuell eller ny 9-växlad automatisk växellåda *
• ESP Electronic Stability Control nu som standard.
• Stop & Start (standard på 160 hk; 180 hk), Tillval (140 hk).

• En serie nya 2.2l Blue HDI Euro 6-motorer med SCR-teknik
(AdBlue).

Tillvalen inkluderar:
• Traction and Hill Descent Control.
• Full bromsstyrning och
hastighetsbegränsare.
• Bluetooth DAB-radio.
• MP3-spelare kompatibel och integrerad
navigering.

• Stop & Start.

• Utbud av 15 och 16 tums kåpa och
aluhjul.

• Dragkrok.

• Elektronisk stabilitetskontroll.

• Backkamera.

• Backkamera.

• Manuell luftkonditionering.

• Parkeringssensorer.

• Parkeringssensorer.

• Elektriska och uppvärmda speglar.

och aluminiumfälgar.

• Förarassistens inklusive praktisk telefonhållare med USB-kontakt.

• Nya dörrpaneler med flaskförvaring.

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

*Viss utrustning är kanske inte tillgänglig på alla modeller.
Se www.adria.se för individuella modellspecifikationer och tekniska detaljer. * (tillgänglig på utvalda Adria-modeller i kombination med 16-tums hjul).
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INTERIÖR

TWIN supreme _ Onyx
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TWIN plus _ Sandy Brown

TWIN axess _ Sandy Brown
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TWIN
supreme
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INTERIÖR

Twin Supreme. Utmärkande för denna modell är Adrias exklusiva Sky-roof-takfönster där de dubbla panoramafönstren släpper in mängder med ljus och ger en
helt ny känsla av rymd i Sky-lounge-sittgruppen där "Cabin-loft"-designen ger extra ståhöjd och utrymme.

ONYX
2020vans
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Den nya invändiga designen "Onyx" med blanka skåp, det nya köket och Duplex-badrummet har skapat en helt ny interiör.

ONYX
2020vans
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TWIN
plus
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Twin Plus. Det nya, stora takfönstret släpper in mängder med ljus och ger en ny känsla av rymd, vilken förstärks av "Cabin-loft"designen som dessutom ger extra stor ståhöjd. Här hittar du ett helt nytt kök och möjlighet att välja mellan olika badrumslösningar.

SANDY BROWN
2020vans
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TWIN
axess
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Twin Axess. Den nya generationens design appliceras på instegsmodellerna i Axess-serien. Det stora takfönstret ger ljus och
en helt ny känsla av rymd. En ergonomisk, modern inredning i Sandy Brown, med ett nytt köksblock, val av badrumslösningar
och fyra nya planlösningar.

SANDY BROWN
2020vans
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TWIN
Planlösningar
600 SPB

L (mm) 5998

640 SGX

L (mm) 6363

640 SLB

L (mm) 6363

2

B (mm) 2050

2

B (mm) 2050

2+1

B (mm) 2050

L (mm) 5998

600 SPB

L (mm) 5998

600 SPX

B (mm) 2050

4

B (mm) 2050

2

L (mm) 5998

640 SL

L (mm) 6363

B (mm) 2050

2

B (mm) 2050

4

4

TWIN supreme

4

600 SPB
4

TWIN plus

2

adria

4

4

L (mm) 5998

640 SLB

L (mm) 6363

640 SPX

L (mm) 6363

B (mm) 2050

2

B (mm) 2050

2

B (mm) 2050

+1

4

4

2+2

600 SP

L (mm) 5998

600 SP

2

B (mm) 2050

4

TWIN axess
38

FAMILY

4

FAMILY

4

4

2+2

L = Längd B = Bredd
2020vans

Antal bäddar

Antal platser

Kök

Bord

Sittgrupp

Garderob

Bäddar

Badrum

Golv

Teknisk data

Nyckelfunktioner

TWINS

* endast 640 SGX
* (endast Supreme 640 SLB)

LÄNGD
BREDD
HÖJD
VIKT
MOTOR FIAT

5998 - 6363 mm
2050 mm
2580 mm
3300 - 3500 kg
2,3 140 / 160 / 180 HP
*endast Family model

LÄNGD
BREDD
HÖJD
VIKT
MOTOR CITROËN		

5998 - 6363 mm
2050 mm
2580 mm
3300 - 3500 kg
2,2 140 / 165 HP

*endast Family model

Populära tillval:
• Skjutdörr elektriskt manövrerad.
• Isofix-fästen för bilbarnstol.
• Inbyggt myggnät.
• Fabriksmonterade tillbehör (markis, solcellspanel, takmonterad luftkonditionering)
• Ny, rymlig interiör med "cabin-loft"-design.
• Stort takfönster, 700 x 500 mm ovanför dinetten.
• Nytt material och nytt sömnadssätt för dinettens sittdynor samt förlängningsbar
bordsskiva.
• Välj mellan olika badrumslösningar: Duplex, Kompakt, eller En-suite.
• Bakre sovrum med enkelsängar, dubbelsäng eller fasta sängar.
• Nytt kök med förlängningsbar bänkskiva, lådor med "soft close"-funktion, diskho och
2-lågig spis.
• 90 l eller 152 l kompressorkylskåp, beroende på planlösning; 115 l i SPX.
• Truma 6E med elektrisk golvvärme
Populära tillval:
• Skjutdörr elektriskt manövrerad.
• Isofix-fästen för bilbarnstol.
• Inbyggt myggnät.
• Fabriksmonterade tillbehör (markis, solcellspanel, takmonterad luftkonditionering).

•
•
•
•
•
•
•

Ny, modern inredning med ny belysning.
Stort takfönster 700 x 500 mm.
Kompakt badrumslösning med fast dusch och handfat.
Bakre sovrum med enkelsängar, dubbla eller fasta sängar.
Kök med 90l kompressorkylskåp, handfat och 2 spishällar.
Stor dinette som även kan användas utomhus med förlängbart ben.
Truma värmare placerad vid dinette (Webasto på 600SP family).

TWIN plus

5998 - 6363 mm
2050 mm
2580 mm
3300 - 3500 kg
2,3 140 / 160 / 180 HP

TWIN axess

LÄNGD
BREDD
HÖJD
VIKT
MOTOR FIAT

Adrias exclusiva Sky-roof och Sky-lounge.
Ny, rymlig interiör med "cabin-loft"-design.
Nytt Duplex-badrum.
Nytt material och nytt sömnassätt för dinettens sittdynor samt förlängningsbar bordsskiva.
Bakre sovrum med enkelsängar eller fast säng. Eleelktriskt manövrerad nedsänkbar säng
(SGX).
• Nytt kök med förlängningsbar bänkskiva lådor med "soft close"-funktion, diskho och
2-lågig spis.
• 90 l eller 152 l kompressorkylskåp, beroende på planlösning.
• Truma 6E med elektrisk golvvärme (SGX Webasto med elektrisk golvvärme)

TWIN supreme

•
•
•
•
•

Populära tillval:
• Isofix-fästen för bilbarnstol.
• Inbyggt myggnät.
• Fabriksmonterade tillbehör (markis, solcellspanel, takmonterad luftkonditionering).
2020vans
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TWIN
UTVÄNDIG DESIGN

INTERIÖR

supreme

SILVER ALLUMINIUM METALLIC

VIT

SVART METALLIC

SILVER ALLUMINIUM
METALLIC

BATIKORANGE
METALLIC

GRÅ METALLIC

ONYX

plus
VIT

SVART METALLIC

SILVER ALLUMINIUM
METALLIC

BATIKORANGE
METALLIC

GRÅ METALLIC

RÖD

VIT
SANDY BROWN

axess
VIT
SILVER ALLUMINIUM
METALLIC
VIT
SANDY BROWN
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MER

KLÄDSLAR

TEKNISK
INFORMATION

SÖMNAD

BAXTER

LEATHER VAAST

BRONSON

LEATHER VAAST

GLEN

LEATHER VAAST

www.adria.se

*Till ditt val av inredningsstil kan du välja bland flera olika dekorativa kuddsatser för att skapa en egen personlig känsla.
2020vans
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Ready
to Go
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NYA TILLBEHÖR. För varje äventyr behöver du alltid extra utrustning! Din Adria kan nu som tillval levereras med monterad extrautrustning
från de ledande tillverkarna. Dessa tillval beställer du hos din Adria-återförsäljare, och de gäller alla Twin av 2020 års modell.

"Ready to go" tillbehör inkluderar följande alternativ:

MARKISER

TAKMONTERAD
LUFTKONDITIONERING

SOLCELLSPANELER

Gå till www.adria.se för mer information om fordonets tillämplighet.
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Sömnad
Vi har redesignat våra sittplatser för mer komfort och mer stöd.

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

TWIN SUPREME - PLUS - AXESS
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Nya textilier
Nytt för säsong 2020 på Adria Twins är att du kan välja olika systilar och kuddar för att lägga till
lite mer personlighet. Det finns ett urval av kuddfärger tillgängliga för våra Twins och kombinerat
med utvalda interiörmöbler och textilier, betyder det en mycket mer personlig stil - nämligen din!

NYA FÄRGER OCH MÖNSTER PÅ KUDDARNA

SOPHISTICATED CLASSIC

VIOLET CHICK

OCEAN SERENITY

AUTUMN CALMNESS

SPRING GARDEN

CHERRY PUNCH

2020vans
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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 - Dakarvinnaren Red Bull KTM Factory Racing.
Även skräddarsydda Adria Twin har
använts som stöd för teamets VMsatningar i MXGP.

LÄS DET SENASTE om våra
partners online i den nya utgåvan av
magazinet "Inspirations"
på www.adria.se

ANTONIO CAIROLI, niofaldig världsmästare
i Grand Prix MX och innehavare av fyra andra
världsmästartitlar, använder numera en Adria Twin
- liksom Jeffrey Herlings, Glenn Coldenhoff, Jorge
Prado och Pauls Jonass - under sina tävlingar.
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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.

