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Familieforøgelse hos Adria Alpina  
 
Sidste års varme nyhed fra Adria - den helårsisolerede Alpina - har 
fået vokseværk. 

 

 
 
Sidste sæsons brandvarme nyhed fra Adria – den helårsisolerede »Alpina« - har fået 

familieforøgelse. Da serien blev introduceret sidste år, kom Alpina på gaden i 2 

varianter – en egoistvogn og en køjevogn.  
 

I år er Alpina-familien vokset til i alt forskellige 8 modeller, og indretningerne 

tilgodeser stort set hvilken som helst familie – uanset om I er 2 personer eller mor, far 
og 7 børn! 

 

Optimalt indeklima året rundt 
Skal man beskrive Alpina i én kort sætning vil det være ”uforskammet gennemført”. 
Vognen er topisoleret og bygget til al slags vejr, og inde er vognen fyldt med de 

lækreste løsninger. 

Mens isoleringen holder kulden ude i vintermånederne, holder den også varmen ude 
af vognen om sommeren. Dermed får du et behageligt indeklima uanset hvornår på 

året du bruger vognen. 

Indendørs er vognen også ”uforskammet gennemført”: Alde centralvarmeanlæg… 
Stort Spinflo komfur med 4 rummelige gasblus, ovn og grill… 190 L køleskab med stor 

frostboks… Myggenet i alle vinduer og døre… LED belysning… Og vi kunne blive ved... 

 

2 forskellige varianter 
Alpina fås i 2 forskellige varianter - »Alpina Comfort« og »Alpina Supreme«. Ude er de 

væsentligste forskelle beklædningen på vognenes sider. Comfort er monteret med 

hammerslået aluminium og Supreme med glasfiber. Herudover er de udstyret med 
forskellige typer vinduer. 

Inde er gulvvarmen henholdsvis elektrisk og vandbåren, og ellers er vognene stort set 

identiske. 
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Loungestemning og plads til hele børneflokken 
Der er ikke mindre end 5 forskellige køjevogne at vælge imellem, hvoraf nogle af 

vognene har plads til 9 opredninger – altså mor, far og børn inklusive kammerater 
eller bedsteforældre.  

 

 
 

Billedtekst: Alpina 743 UP med 3 køjer og børnenes egen sofaafdeling.  

 
 

Tre lækre vogne henvender sig til det kvalitetsbevidste par, og her er det specielt 613 

PC der skiller sig ud. Smagfuldt indrettet med stor rundsiddegruppe midt i vognen og 
en dejlig rummelig seng i vognens front, mens det for alvor oser af hygge bagest i 

vognen hvor de bløde lænestole er placeret. 

 

 
 
Billedtekst: Alpina 613 PC med bløde lænestole der giver ægte loungestemning.  

 

 
Som altid er vognene ”all-inclusive” – det eneste ekstraudstyr man skal tage stilling til 

er om hynderne skal leveres med stof eller læder. Priserne for Alpina starter ved kr. 

187.980,-. 

 
Oplev selv den uforskammet gennemførte Alpina hos din nærmeste Adria-forhandler 

som du finder på www.adria.dk. 
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