vans 2019

#inspiringadventures

Så mange opplevelser,
så mange historier.

Living in Motion er ikke bare en filosofi på Adria, det er en livsstil. Vi tror at det å reise beriker sjelen og gir et pusterom i vår stadig
mer hektiske hverdag.
Våre nye 2019 modeller er designet med tanke på opplevelser. Produsert i vår "state of the art" produksjonsanlegg, støttet av
bransjeledende garantier og over 450 Adria forhandlere over hele Europa og utenfor, Adria merket er din forsikring om kvalitet på
dine reiser. Alle våre campervans er designet for boende og designet for å yte.
Så mange opplevelser, så mange historier å glede seg over.
Sonja Gole,
Administrerende Direktør, Adria Mobil

FINN UT MER I DEN NYE
UTGAVEN AV "INSPIRATIONS
MAGAZINE", ONLINE PÅ

WWW.ADRIA.NU
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Hvorfor velge Adria?
Det er selvsagt, mange merker å velge mellom, men grunnene for å velge Adria har aldri vært så overbevisende.

LIDENSKAP & ERFARING

Adria har produsert
fritidskjøretøy i over femti år.

INTELLIGENT DESIGN

Adria leder an med
intelligent design, teknologi,
konstruksjonsmetoder og
materialer.

VERDENSLEDENDE
PRODUKSJON

Adria har de mest avanserte
produksjonsfasiliteter, ISO
9001, 14001 & EFQM
5 stjerners sertifisering
for business, kvalitet og
miljøstandarder.

KVALITET

SINNSRO

Adria Vans har et rykte
for kvalitet, pålitelighet
og lang levetid ved bruk
av utprøvde automotive
produksjonsteknikker.

Adria Vans kommer med en
markedsledende garanti og
over 450 Adria forhandlere
over hele Europa og utenfor.

Adria vinner regelmessig
uavhengige priser for design,
innovasjon, kvalitet og valuta
for pengene.

PRISVINNENDE
PRODUKTER

2019vans
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2019
Sesongens
Adria. Alltid innoverende. Denne sesongen tilbyr den nye
generasjonen Twins serie innovative nye grunnriss, nye interiører
og nye detaljer, med helt nye Supreme og Plus modeller.

NY GENERASJON MODELLER

Opplev den helt nye Twin Plus og Supreme modeler
med førerhus loft, nye interiør og grunnriss. Adria Sky-roof
eksklusivt i de nye Supreme modellene.

NYE INTERIØRTEKSTILER

Velg stoffer, systil på setene og våre nye
interiørtekstiler som passer din individuelle stil.
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FINN UT MER I DEN NYE
UTGAVEN AV "INSPIRATIONS
MAGAZINE", ONLINE PÅ

WWW.ADRIA.NU

NYTT INTERIØR DESIGN

Helt ny interiør styling og 'åpen plass' design for
Twin Supreme og Plus modeller, med nytt kjøkken og
baderomsløsninger og et stort utvalg grunnriss.

NYTT
FABRIKKMONTERT
‘READY TO GO’ UTSTYR

Nytt fabrikkmontert utstyr som omfatter
fortelt, solar paneler og takmonterte aircondition enheter.

NYE BADEROMSLØSNINGER

Innovative løsninger, inkludert nye Duplex baderom, for mer plass innvendig og lettere
passasje gjennom kjøretøyet.

2019vans
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twins

Den nye generasjonen.
Ikke alle campervans er skapt like. Den nye generasjonen Twins gir genuin innovasjon til campervan brukeren. Boarealet og førerhuset er nå integrert uten
stengsler, dette nye 'førerhus-loftet' designet gir mer plass og ståhøyde, med en mer bobilaktig følelse innvendig. I tillegg til de helt nye interiørene, nye detaljer
og grunnriss betyr at det er på tide å forlate det ordinære.

TWIN SUPREME

TWIN PLUS

TWIN AXESS
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SERIEN
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Designet for living
DETALJENE TELLER. Våre Vans er designet for å bo, der detaljene betyr noe og hver centimeter teller og hvor alt er på sin rette plass.

1

3

1 | BOENDE

Moderne interiør design
og et bredt utvalg av
planløsninger, møbler
og stoffer, med et nytt
valg av interiørtekstiler.

4

2

2 | KJØKKENER

Intelligent designede
kjøkkener, med stil og
funksjonalitet, matchet
med den beste
utrustning.

5

3 | SOVEROM

4 | BADEROM

Et bredt utvalg
av soveløsninger,
lett tilgjengelige
store senger, med
komfortable madrasser.

Et stort utvalg
baderomsløsninmger,
alle med kvalitetsutstyr
og en følelse av luksus.

6

5 | LAGRING

6 | MULTI-MEDIA

Store garasjer og
optimalisert lagring
overalt, med plasser for
alle tingene du trenger.

Smarte boløsninger,
inkludert mobile
enheter og
fjernkontroller.

*Noen detaljer er ikke tilgjengelige på alle modeller. Vennligst sjekk www.adria.nu for individuelle modellspesifikasjoner og tekniske detaljer.
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TWINS

Den nye generasjonen Twins er basert på velkjente Fiat Ducato (Plus & Supreme modeller) og Citroen Jumper (Axess modeller) men innvendig høye spesifikasjoner,
eksklusive detaljer, utnyttelse av plassen og nye grunnriss lar deg komme bort fra det ordinære. Elektrisk gulvvarme, oppvarmet spillvanntank med Truma 4E (Axess)
og 6E (Plus & Supreme) hvilket betyr mulighet med oppvarming med 230V, er standard i alle Twin modeller.

UTVENDIGE DETALJER
5
1. VELG MELLOM FIAT
DUCATO (Plus & Supreme modeller)
eller CITROEN JUMPER
(Axess modeller).

4

7

2. LENGDER 6,0 m og
6,4 m og opptil femten
grunnriss.
3. Tilgjengelig i opptil SEKS
EKSTERIØR FARGER
avhengig av modell.

2

4. NYE ADRIA
EKSKLUSIVE SKY-ROOF
(Supreme modeller) og
store takvinduer (Supreme
modeller).
5. PRE-INSTALLASJON
for RYGGEKAMERA.

3

6. NYTT DINETTE BORD
også anvendelig på utsiden med
regulerbart ben.
7. LED FORTELT LAMPE.
8. TILVALGET ELEKTRISK
DRIFT PÅ SKYVEDØR.

1
6
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INTERIØRDETALJER
II
I

V

IV
III

VI

I. Nytt interiør design på
Supreme og Plus modeller.

II. Ny Adria eksklusiv Skylounge (Supreme modeller).

VII

III. Nytt 'førerhus-loft'
integrering av bodel og
førerhus i Supreme og Plus
modeller.

IV. Nye grunnriss, med flere
sengeformer og ny lagring
(Supreme og Plus modeller).

V. Nye baderomsløsninger
for mer komfort og plass.

VI. Ny kjøkkenseksjon
(Supreme og Plus modeller)
og kompressor kjøleskap.

VII. Truma varme 6E. Webasto
tilvalg pa SGX modell. Elektrisk
gulvvarme, oppvarmet
spillvanntank. Truma 4E (Axess) og
6E (Plus & Supreme) er standard.
2019vans
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BOENDE
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KJØKKENER

Innvendig plass er omgjort av innovative nye løsninger inkludert 'førerhus loft' og
Adria eksklusive Sky-roof (Supreme). Det helt nye interiøret, nye grunnriss, kjøkken
og baderom sørger for mer komfort og mer praktisk bruk.

2019vans

adria

17

SOVEROM
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BADEROM

Våre komfortable sengebunner og spesialmadrasser i forskjellige grunnriss i den bakre delen av alle Twin sikrer komfortabel innkvartering for opptil 4
personer, avhengig av grunnriss.

Duplex baderom - vår unike dobbel plass baderomsløsninger. Dusj uten at alt annet blir vått og
ekstra plass for din hygiene.

Ergo baderom - vår ergonomisk designede
baderom med fellbar servant.

Kompakt baderom - vår løsning for optimal
baderomsplass i mindre planløsninger.

2019vans
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MULTI
MEDIA

SMART LIVING. Enkle digitale kontroller for nøkkelfunksjoner inkludert varme så vel

som fornuftig plassert TV stativ.

20
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LAGRING

SMARTE LØSNINGER. Det er fleksibel lagring rundt hele interiøret, inkludert nye garderober i den bakre delen avhengig av

modell.
*noen detaljer er ikke tilgjengelig på alle modeller.
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Designet for å yte
8
6

3
9

7

5
4

10

2

ÅRS* ADRIA
garanti
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7

ÅRS* ADRIA
TETTHETS

garanti

2019vans

1
2

VI GJØR TING ANNERLEDES

MER

TEKNISK
INFORMASJON

Det er mange merker av campervans tilgjengelig, men velg en Adria der alt er nøyaktig
designet, utviklet og testet for å sikre din trygghet, komfort og glede. Designet for å yte
med ti hovedgrunner hvorfor vi gjør ting annerledes.

www.adria.nu

1. INTELLIGENT DESIGN

6. LUFT-STRØM

Designet med sømløs integrasjon av interiør plass og et bredt utvalg av nye moderne
interiør, grunnriss og eksklusive detaljer.

Adria's sofistikerte Luft-Strøm System betyr at hvert kjøretøy har integrert luft-strøm og
ventilasjon inndesignet.

2. BASIS KJØRETØY

7. VINDUER & DØRER

Perfekt integrering med valg av Fiat og Citroen.

Adria eksklusive nye Sky-roof vinduer på Twin Supreme modeller. Alle vinduer og dører er
integrert for optimal belysning, ventilasjon, adskilthet og sikkerhet.

3. KAROSSERIKONSTRUKSJON

Sterk og robust karosserikonstruksjon med 7 års Tetthetsgaranti.

8. MØBLER & LAGRING

4. VARME

Håndverksbygget skapseksjoner integrert med varme og luft-strøm for optimal varmeeffektivitet. Masser av fleksibel lagring i alle kjøretøy.

Elektrisk gulvvarme, oppvarmet spillvanntank med Truma 4E (Axess) og 6E (Plus & Supreme) hvilket betyr mulighet med oppvarming med 230V, er standard i alle Twin modeller
pluss tilvalget Webasto på utvalgte modeller. Alle våre campervans er utviklet for å eliminere kuldebroer eller 'kalde punkter' og er testet under ekstreme temperaturer i vårt eget
klimakammer.

9. KOMFORT

Kombinasjonen av moderne interiør design, velutnyttet plass, funksjonalitet og ergonomisk
utformet boareal.
10. KUNDESERVICE

5. ISOLASJON

Adria's 'Thermo-build' standard, med de siste varme isolasjonsmaterialene, sofistikert
varme og styring av luftstrømmen og den beste varmen.

Klasse-ledende 2 års generell garanti og 7 års tetthetsgaranti som standard, et forhandlernett
med over 450 forhandlere og en dyktig ettermarkeds deleservice, med veihjelp, der dette er
tilgjengelig fra produsenten av basisbilen.

*Noen detaljer er ikke tilgjengelige på alle modeller. Vennligst sjekk www.adria.nu for individuelle modellspesifikasjoner og tekniske detaljer.

2019vans

adria

23

KLIMAKONTROLL
Adria Twins kan brukes hele året og tilbyr Truma varme, kombinert med Adria ‘Thermo-bygg’ standarder for isolasjon og luft-strøm styring for perfekt komfort.

ISOLASJON. Alle Adria campervans er bygget

etter vår 'Thermo-build' standard med avanserte
isolasjonsmaterialer, varmedesign og luft-strøm
uten noen 'kalde punkter' og en behagelig
kontrollerbar komfort, året rundt.
LUFT-STRØM STYRING. Adria's integrerte
luft-strøm System for ventilasjon og den
optimale sirkulasjonen av luft, kjøling og varming.

AIR-CONDITION. Adria Twins kan også bli
bestilt med fabrikk- eller forhandlermontert aircondition tilvalg.

VARME. Optimalisert varmeeffektivitet med
nøyaktig ingeniørarbeid og testet i kuldekammer
som sikrer helårsbruk. Elektrisk gulvvarme,
oppvarmet spillvanntank med Truma 4E (Axess)
og 6E (Plus & Supreme) hvilket betyr mulighet
med oppvarming med 230V, er standard i alle
Twin modeller pluss tilvalget Webasto på utvalgte
modeller.

Alle kjøretøy gjennomgår testing i klimakammer.
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*Noen detaljer er ikke tilgjengelige på alle modeller. Vennligst sjekk www.adria.nu for individuelle modellspesifikasjoner og tekniske detaljer.

KJØRETØY
PERFEKT TILPASSET. Designet og utviklet for på passe sammen med basisbilen og kjøring er en glede, med kraftige, effektive motorer og avanserte førerhjelpemidler.

*Noen detaljer er ikke tilgjengelige på alle modeller. Vennligst sjekk www.adria.nu for individuelle modellspesifikasjoner og tekniske detaljer.

TWIN SUPREME/PLUS
FIAT DUCATO

Adria camper vans på Fiat Ducato, med en serie med klasseledende detaljer.

Automotiv frontstyling i opptil tre eksteriør farger og interiørstil i førerhus, med
'Kapteinstoler'.

TWIN AXESS
CITROËN JUMPER

Citroen Jumper tilbyr lavere vekt, drivstoffeffektive motorer med valg mellom 130 og 160HP hver
med sterkt dreiemoment.
Automotiv frontstyling i hvitt med Citroen førerhus interiør med 'Kapteinstoler'.
En serie med nye 2.0l Blue HDI Euro6 motorer med SCR (AdBlue) teknologi.

Elektronisk styrt Multi-jet common rail direkte innsprutnings Euro6 motorer med turbo
og luftkjølings inntak, for effektive ytelser.
Klassebeste Euro6 2,0l og 2,3l Multi-jet motorer med 130, 150 og 180 HP, alle med
lavtrykks EGR (ingen AdBlue).
Lettere kjøring med tilvalget Comfort-matic (robotstyrt) gearboks og Gear Skift
Indikator.
Infotainment inkludert Bluetooth radioer, MP3 og integrerte navigasjonstilvalg.

Elektronisk førerassistanse tilgjengelig og omfatter ESP, ESC, Traction og Hill
Descent Control og Hastighetsbegrenser som tilvalg.
Bluetooth radioer, MP3 spiller kompatible og integrert navigasjons tilvalg.
Bare manuelle gearkasser.
Tilvalget 16” hjul (stål eller alu med 35L chassis).

Førerhjelpemidler inkludert praktisk Nettbrett/Smart telefon holder med USB uttak.
Tilvalgene omfatter Electronisk Stabilitets Program (ESP), Elektronisk Stabilitets Controll
(ESC), Traction og Hill Descent Control og Hastighetsbegrenser.

2019vans
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INTERIØR

TWIN supreme _ Onyx

26

adria

2019vans

TWIN plus _ Sandy Brown

TWIN axess _ Malaga
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TWIN
supreme
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INTERIØR

Twin Supreme. Den enestående detaljen er det nye Adria eksklusive Sky-roof der det doble panoramavinduet slipper inn lys og en helt ny
følelse av plass og den nye Sky-lounge med førerhus-loft design som øker ståhøyde og plass. Det helt nye interiøret i Onyx, med blanke
skap, den nye kjøkkenseksjonen og Duplex baderom forandrer det innvendige også.

ONYX
2019vans
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Det helt nye interiøret i Onyx, med blanke skap, ny kjøkkenseksjon og Duplex baderom forandrer innsiden også.

ONYX
2019vans
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TWIN
plus
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Twin Plus. Det nye store takvinduet slipper inn lys og en helt ny følelse av plass og det nye 'førerhus loftet' gir ståhøyde og plass. Det
helt nye interiøret Sandy Brown, den nye kjøkkenseksjonen og valg av baderomsløsninger forandrer innsiden også.

SANDY BROWN
2019vans
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TWIN
axess
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De anvendelige Twin Axess modellene på Citroen Jumper med valg av grunnriss og detaljer. Alle med høye spesifikasjoner
og smarte grunnriss. Stilig og praktisk, med valg av to eksteriørfarger, ny grafikk, Malaga interiør og valg av stoffer. Elektrisk
gulvvarme, oppvarmet spillvanntank med Truma 4E (Axess) og 6E (Plus & Supreme) hvilket betyr mulighet med oppvarming med
230V, er standard i alle Twin modeller.

MALAGA
2019vans
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TWINS
Planløsninger
600 SPB
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TWIN plus
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TWIN axess

4
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FAMILY

4

4

2+2

L = Lengde B = Bredde
2019vans

Antall senger

Antall plasser

Kjøkken

Bord

Sittegruppe

Garderobe

Senger

Baderom

Gulv

LENGDE
BREDDE
HØYDE
VEKT
MILJØKLASSE FIAT

5998 - 6363 mm
2050 mm
2580 mm
3300 - 3500 kg
2,3 130 HP - 2,3 180 HP

LENGDE
BREDDE
HØYDE
VEKT
MILJØKLASSE CITROËN

5998 - 6363 mm
2050 mm
2580 mm
3300 - 3500 kg
2,0 130 HP - 2,0 160 HP

Adria Eksklusive Sky-roof og Sky-lounge.
Nytt romslig interiør med 'førerhus-loft' design.
Ny Duplex baderomsløsning.
Ny form på sitteputer og systil, i dinetten, med utvidbart bord.
Bakre soverom med enkle eller faste senger. Elektrisk senkeseng (i SGX grunnriss).
Nytt kjøkken med utvidbar arbeidsbenk, soft close skuffer, servant og 2 bluss komfyr.
Kompressor kjøleskap 90l eller 152l avhengig av grunnriss.
Elektrisk gulvvarme, oppvarmet spillvanntank med Truma 4E (Axess) og 6E (Plus & Supreme)
er standard i alle Twin modeller.

Nøkkeltilvalg:
• Tilvalget elektrisk skyvedør.
• Tilvalget Isofix.
• Tilvalget integrert myggnett.
• Fabrikkmonterte tilvalg (fortelt, solar paneler, takmontert air-condition).
• Nye valg av interiørtekstiler.
•
•
•
•
•
•
•
•

Romslig nytt interiør med førerhus-loft design.
Stor dinette takvindu 700 x 500 mm.
Ny form på sitteputer og systil, i dinette, med utvidbart bord.
Valg av nye baderomsløsninger, Duplex, Compact, eller En-suite.
Bakre soverom med enkle, dobble eller faste senger.
Nytt kjøkken med utvidbar arbeidsbenk, soft close skuffer, servant og 2 bluss komfyr.
Kompressor kjøleskap 90l eller 152l avhengig av grunnriss. 115l på SPX grunnriss.
Elektrisk gulvvarme, oppvarmet spillvanntank med Truma 4E (Axess) og 6E (Plus & Supreme)
er standard i alle Twin modeller.

Nøkkeltilvalg:
• Tilvalget elektrisk skyvedør.
• Tilvalget Isofix.
• Tilvalget integrert myggnett.
• Fabrikkmontert tilvalg (fortelt, solpanel, takmontert air-condition).
• Nye valg av interiørtekstiler.
•
•
•
•
•
•
•
•

Citroen Jumper med valg mellom 2 utvendige farger.
LED fortelt lys.
Bakre soverom med enkle, dobbelt eller faste senger.
Utvidbare baderomsløsninger.
Truma varme (Webasto på Family modeller).
Dobbelt gulv i dinette område.
Pre-installasjon av ryggekamera.
Elektrisk gulvvarme, oppvarmet spillvanntank med Truma 4E (Axess) og 6E (Plus & Supreme)
hvilket betyr mulighet med oppvarming med 230V, er standard i alle Twin modeller.

Nøkkeltilvalg:
• Tilvalget Isofix.
• Tilvalget integrert myggnett.
• Fabrikkmontert tilvalg (fortelt, solarpaneler, takmontert air-condition).
2019vans

TWIN supreme

5998 - 6363 mm
2050 mm
2580 mm
3300 - 3500 kg
2,3 130 HP - 2,3 180 HP

•
•
•
•
•
•
•
•

TWIN plus

LENGDE
BREDDE
HØYDE
VEKT
MILJØKLASSE FIAT

Nøkkeldetaljer

TWIN axess

Nøkkeldata

TWINS
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TWINS
INTERIØR

UTVENDIG FINISH

supreme

SILVER METALLIC

HVIT

SVART METALLIC

SILVER METALLIC

ORANSJE
METALLIC

GRÅ METALLIC

ONYX

plus
HVIT

SVART METALLIC

SILVER METALLIC

ORANSJE
METALLIC

GRÅ METALLIC

RØD

SILVER METALLIC
SANDY BROWN

axess
HVIT
SILVER METALLIC
SILVER METALLIC
MALAGA
38
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MER

STOFFTREKK

SYSTIL

TEKNISK
INFORMASJON
www.adria.nu

BAXTER

BRONSON

LOUIS
2019vans
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Nye interiørtekstiler

SYSTIL

Nytt til sesongen 2019 på Adria Twins, kan du nå velge ulike systiler og nye interiørtekstiler fra et
fremragende utvalg av puter for ytterligere å tilføre mer personlighet. Det er opptil seks ulike farger
tilgjengelig på putene i Twins og kombinert med det valgte interiør møblementet og stoffer, betyr det
en mye mer personlig stil - din!

SUPREME - PLUS

AXESS

NYE PUTE TEKSTILER
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SOPHISTICATED CLASSIC

VIOLET CHICK

OCEAN SERENITY

AUTUMN CALMNESS

SPRING GARDEN

CHERRY PUNCH

Klar til å dra

MER

TEKNISK
INFORMASJON
www.adria.nu

NYTT FABRIKKMONTERT UTSTYR
For ethvert eventyr trenger du alltid ytterligere utstyr! Adria leverer nå fabrikkmontert utstyr som tilvalg, der man bruker ledende merker.
Det vesentlige livsstilsutstyret blir installert på en sideproduksjonslinje ved Adria Mobil sin "state of the art" fabrikk av våre dyktige ansatte,
som sikrer fullstendig sinnsro.
Dette nye programmet kan bli bestilt hos din Adria forhandler og gjelder for Twins 2019.
Klar til å dra utstyr som omfatter følgende tilvalg:

MARKISE

TAKMONTERT
AIR CONDITIONING

SOLAR PANELER

Gå til www.adria.nu for mer informasjon og kjøretøy tilgjengelighet.

2019vans
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VERDENSLEDENDE
PARTNERE

GODTA INGEN
KOMPROMISSER

TINA MAZE. Dobbelt verdensmester og dobbelt
olympisk gullmedaljevinner. En av de beste alpinister
noen gang, Tina Maze, fra Slovenia, bruker sin Sonic
med sin nye familie, følger snøen for å stå på ski og
vinden, for å drive windsurfing.

LIVING IN MOTION

ADRIA MOBIL CYCLING TEAM. Adria’s

filosofi om “living in motion” er aldri bedre
illustrert enn i sin støtte til sykling. Adria-Mobil
Cycling Team er det ledende Slovenske sykkellaget
i UCI European Tour de siste seks årene. For mer
informasjon besøk www.adria-mobil-cycling.com.
Ny Camping &
Caravanning Guide.
Gratis ved kjøp av alle
nye 2019 modeller.
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EKSTREME
PRESTASJONER

Les det siste om våre verdensledende
partnere i den nye utgaven av Inspirations
magazine, online på www.adria.nu

JAKOV FAK, Dobbelt verdensmester
i skiskyting, sølvmedaljevinner ved
de olympiske leker i 2018 og bronse i
Vancouver i 2010, er Adria ambassadør
og Sonic Supreme bruker.

TATT TIL DET
YTTERSTE

KTM. Hver januar siden
2013 deltar en flåte av Adria
Sonic og Matrix bobiler, rett fra
samlebåndet, i Dakar Rally i SørAmerika av vår partner og Dakar
vinner, Red Bull KTM Factory Racing.
Spesialdesignede Adria Twins har også
blitt spesialprodusert for å støtte teamets
MXGP World Championship.
ANTONIO CAIROLI, ni ganger Grand
Prix MX verdensmester og fire andre
verdensmestere, bruker nå en Adria Twin, for
å støtte sin konkurransedyktige racing livsstil,
inkludert Jeffrey Herlings, Glenn Coldenhoff,
Jorge Prado og Pauls Jonass.
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Slovenia. Din camping destinasjon.
www.slovenia.info
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