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ønske om, at skabe et ”brand” - altså et mærke/image navn til

internationalt markedsføring. I dag er Adria indbegrebet af kvalitet

for hver en krone.

Navnet er selvfølgelig inspireret af Sloveniens og dermed

fabrikkens beliggenhed ved det smukke Adriaterhav. Slovenien

ligger som bekendt ved Adriaterhavets nordlige sving, ikke så

langt fra verdensbyen Venedig. Den smukke beliggenhed, med

både klipper og pragtfulde sandstrande, leder naturligt tanken

hen på vores fritid.

I dag er Adria meget mere end en campingvognsfabrik. Der

produceres også et betydeligt antal autocampere, Mobile Homes,

og fritidsbåde på en netop opkøbt fabrik. Dertil kommer, at Adria

nu også ejer et betydeligt antal campingpladser, samt den engelske

campingvognsfabrik Fleetwood. I denne sæson foretager Adria en

yderligere udvidelse af sin i forvejen kæmpe-store inventarfabrik.

Samtidig bygges, i løbet af 2005, en helt ny campingvognsfabrik,

der skal øge produktionskapaciteten i takt med den stigende

efterspørgsel på Adria.

Adria´s  fleksibilitet
Vores forbrugere kan vælge imellem en lang række modeller.

Faktisk helt op til 60 forskellige, hvoraf de 31 markedsføres i

Danmark. Her er markedsandelen oppe på, at næsten hver

fjerde campingvogn, som sælges i Danmark, er en Adria. På

grund af det danske afgiftssystem med høj beskatning og store

driftsomkostninger, bliver Adria´s store autocamper program,

som består af 24 varianter, ikke markedsført i Danmark.

Adria kvaliteten
Alle vore produkter lever op til ISO 9901:2000 og

miljøcertifikat 14001:1996 og vi yder 2 års

fabriksgaranti på alle vogne.

Adria´s salgsorganisation
Adria er repræsenteret i 29 forskellige lande

verden over gennem 380 salgssteder.

97 % af produktionen eksporteres til EU, hvor

Adria har 6,5 % markedsandel af hele

fritidsmarkedet.

Adria tal fra 2004
Totalsalg: ca. 20.000 enheder.

Adria produktudvikling
Adria har altid betragtet produktudvikling som en

faktor, der har stor indflydelse på forbedringer og

ikke mindst på kvaliteten i produkterne.

Adria visionen
Det er Adria’s vision, at blive blandt de førende

producenter af fritidskøretøjer og samtidig gøre

Adria varemærket til symbol på høj kvalitet i Europa

og over hele verden.

Adria en perle i EU
I maj 2004 blev Slovenien medlem af den Europæiske Union og

Europa blev således en integreret del af vores hjemmemarked.

Men det europæiske marked har nu kendt  Adria særdeles godt

– og de fleste europæere ligeså. For faktisk har Adria Mobil

gennem mange år eksporteret hele 97 % af sin produktion til

de lande, som har været medlem af den Europæiske Union før

2004. Af andre eksportlande kan nævnes Japan.

Lidt Adria historie
Adria fabrikken blev grundlagt for mere end fyrre år siden.

Derfor har de europæiske forbrugere både mødt og kendt

Adria´s produkter i næsten et halvt århundrede. Den første

Adria blev præsenteret på en messe i Stockholm.

Dengang var det under navnet IMV. Produkterne var så godt skruet

sammen, at mange af dem eksisterer endnu. Adria navnet blev

senere valgt til markedsføring som led i fabrikkens
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Adria Adiva

Adria Altea

Adria Adora

Adria Classica

Adria Adiva er caravans der

ustråler karakter,

designsikkerhed og overdådig

luksus. Teknikken er helt i front

og den sportslige udformning

fremtidssikret. Adiva er perfekt

både som ægteparrets

”egoistvogn” og til en familie

med far, mor og børn.

Vognens tag og sider er produceret

i stærke glasfiberplader. De

indvendige mål varierer fra 4.62

meter til 5,02meter.

Altea er caravantypen, der

henvender sig både til første -

og anden gangs købere.

Altea tilbyder en lav egenvægt

og en fornuftig pris. Mange

campister kender grund

konceptet, fordi de har ejet en

af forgængerne. Med en

modelvifte, der strækker sig fra

3.90 meter til 5.42 meter

versionen, er det let at finde en

model, der passer til familiens

størrelse og behov.

Adria Classica er et godt bud på

sommerhuset på hjul. De er lidt

bredere, luksuriøse og

veludstyrede caravans med

indvendige mål på op til 7.43

meter. For eksempel kan model

743 UP rumme familier på helt

op til otte personer. Hver person

får ekstra høj feriekomfort med

masser af albuerum og en

atmosfære, der udstråler luksus.

Adora serien er Adria´s nyeste

modelserie. Adora er den sikre

vogn, der bygger videre på

Adria´s populære bestseller-

serier. Vognen fremtræder nu i

et nyt, flot strømlinet look med

et bemærkelsesværdigt højt

udstyrsniveau. Adora er for den

erfarne campist, der lige ønsker

et ekstra plus, både hvad angår

design og udstyrsniveau.

Størrelsen varierer fra 4,32 m.

til 5,62 m.
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Altea 542 PK

Adria Altea
Denne vogn er skabt til familieferie, og blandt de mange forskellige modeller, kan enhver finde vognen,

der passer til familiens ønsker og behov. Samtidig med, at Altea er en pragtfuld letvægter af en

rejsevogn, kan den også sagtens måle sig med vognen, der opfylder alternativet til sommerhuset. Altea

pynter allerede mange steder på campingpladserne rundt om i Europa, og den er svaret på den rigtige

størrelse til  all-round vognen, som skal give oplevelser i storbyen og langs de vidtstrakte badestrande.
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5 års taethedsgaranti
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Altea 432 PX

Adria Altea
Indvendigt set
Læg mærke til de bløde, lækre og rene linier i både møblement og udstyr. Helheden giver følelsen

af stor rummelighed - også i de mindre modeller. Hvert hjørne af caravanen er designet til at

udgøre et uafhængigt opholdsområde med atmosfære: Køkken, soveværelse, spisestue og

badeværelse. Samtidig er udstyret optimeret, så det opfylder forventningerne fra både unge

mennesker og de mere grå-sprængte, der er unge af sind.
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AlteaAltea

Altea Siddegruppen
De praktiske magasiner under siddegruppen giver plads til en masse nødvendigt ferieudstyr. Dertil kommer den anden funktion:

Siddegruppen kan legende let omdannes til soveplads for to personer. De kraftige hynder med skrå ryghynder sikrer god siddekomfort.

Toiletrummet
Et lille nødbesøg om natten til campingpladsens

toilet er nu overflødigt. Badeværelset har det hele.

Der mangler ikke noget – selv varmt og koldt vand

i hanerne hører til standardudstyret

Tre køjesenge i model 502 DT
Den nye model Altea 502 DT er virkelig et “ferie-paradis”.

Vognen har gode sidde- og sovepladser til mindst seks

personer. Ekstra stort toiletrum. Her er plads nok til hele

familien. Bemærk vognens mange oplukkelige vinduer.
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Altea

Altea

Køkkenet
Her under køkkenklapperne finder vi både gasapparater og vask med indlagt varmt

vand. Køkkenet er udstyret med store skuffer, og flere overskabe erstatter de åbne

hylder, som man havde tidligere. Nu er der rigelig plads til både mad, gryder, pander

og bestik. Køleskabet på 70 liter kan tilsluttes drift på gas, 12 eller 230Volt.

Altea dobbeltseng
Indbydende dobbeltseng med springmadras. Vogne til Danmark har som standardudstyr løst sengetæppe, som

dækker sengetøjet om dagen. Den 2-delte madras letter adgangen til stuverummet under sengen.
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Adria Adora
Lige fra lanceringen sidste år, har Adora opnået en særlig plads i mange folks

hjerter. Med sine bløde, behagelige udvendige linier og gennemtænkte detaljer,

vil denne modelserie også i fremtiden tiltale mange, som sætter pris på god

økonomi, der raffineret er kombineret med moderne design.
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5 års taethedsgaranti

Adora-serien er kendt for at

indeholde et omfattende

standardudstyr. Således er det

behagelige gulvvarmesystem

blevet et must. De sikre

køreegenskaber opnås ved hjælp

af den tyske undervogn fra ALKO,

hvor Delta akslen og AKS

sikkerhedskoblingen er kostbare,

men nyttige komponenter. Adora

har glasfibertag, som kan modstå

selv de kraftigste haglbyger og

andre krasse påvirkninger.

Aluminiumsfælgene er

påmonteret kvalitetsdæk med

større bæreevne end påkrævet.

Disse ting sikrer vognenes

holdbarhed til den moderne

livsform i den kostbare fritid.
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Adora 512 UP

Adria Adora
To Tv-borde i model 512 UP
Adora model-serien har gennemgået en del forbedringer. Elegante hynder og

gardiner, i kombination med mere ”åbne” vogne, giver velfølelse. Der er også nye

gulvbelægninger og de større skuffer i køkkenet har flytbare holdere til flasker.

Af andre nyheder kan nævnes fikse sølvfarvede kontakter og el-stik.
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Adora Alrummet
Alrummet har to funktioner. Dels

er det et spisested og dels et

slappe af sted i dagtimerne. Om

natten fungerer det som privat

soveplads. Under sæderne finder

man et stort magasin til forskellig

bagage.
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Adora 512 UP

Adora 552 PK

AdoraAdora

Adora

Badevaerelset
Flot badeværelse med nyt lyspaneI, samt sidste

nye udgave af det kendte Thetford toilet, som

har buet forkant og elektrisk skyllesystem.

Ny-designet toiletrulleholder samt sæbeholder

i hvidt look, giver badeværelset mere stil.

Køkkenet
Her finder vi den pladsgivende trekantformede vask -og gaskomfurenhed.

Denne karakteristiske facon giver mere plads til tilberedelsen af dagens

kulinariske højdepunkt. Lågerne på overskabene har aluminiumsrammer med

indlagt matte akrylplader. Et rummeligt køleskab og de store skuffer i køkkenet

er med til at give ekstra funktionalitet. Indlagt varmt og koldt vand i hanen.

Rundsiddegruppen
Komfortable siddepladser sikrer en behagelig ferie, især på en regnvejrsdag. Siddehynden

har buet forkant – denne udformning letter adgangen til bordet.
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Adora 552 PK

Adora 512 UL Adora 552 PK

Køjesengene
Køjesengene får børn til at opleve

følelsen af, at være hjemme på

hver deres eget værelse, fordi der

findes vindue, rullegardin og

læselampe ved hver soveplads.

Enkelt senge ADORA 512 UL
To separate senge med lamelbund giver sund og uforstyrret søvn. Under

springmadrasserne med allergivenlig, antimikroskopisk beskyttelse, finder

du to store magasiner. Serviceklappen i den ene vognside giver let adgang

til magasinet udefra. Adora 542 PU har flexible senge, som giver dig mulighed

for – efter ønske - at ændre sengene til en dobbeltseng eller 2 enkelt senge.

Adora

Adora Adora

Sovevaerelse
Praktiske hylder til bøger og blade giver komfort og anledning til hyggelig ”dovenskab” på den brede dobbeltseng, som

har springmadras og et praktisk, dekorativt sengetæppe.
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Classica 743 UP

Adria Classica
Classica er en ener. Både med hensyn til størrelse, indretning

og pris. Faktisk er den et godt bud på en stedfortræder til

investering i et sommerhus. Classica kan du blot flytte fra

sted til sted; måske et med havudsigt! Du vil føle dig uafhængig

og fri på din rejse og ferie i den fornyede Classica serie.

16



DK caravan_C_03 9/16/04 17:34 Page 17 

Composite

C M Y CM MY CY CMY K

5 års taethedsgaranti

Det prestigefyldte rullende hjem

har til sæson 2005 fået yderligere

5 mm isolering i vægge og loft.

Kombineret med det effektive,

svenske Alde centralvarmesystem,

har man også rig mulighed for at

nyde vinterens glæder.

Centralvarmesystemet, som

samtidig opvarmer brugsvandet,

kan valgfrit anvendes på gas, eller

gennem en 220 volt varmepatron

der har en effekt på henholdsvis

1050/2100/3150 Watt.

Den nye serie er karakteriseret

ved et nyt udvendigt design. Ny

karosseriform, nye baglygter, nye

dekorative plastdele samt et

stærkt glasfibertag, som er let at

vedligeholde – og som ikke får

buler under haglvejr - eller når

man kører tæt på lavthængende

grene. Aluminiumsfælge og heldør,

med separat myggenet-dør, er

standardudstyr.

Ud over den almindelige Classica,

er det nu muligt at vælge en

Classica ”Vision” udgave med

indbygget DVD afspiller og en

elegant 17” fladskærm i

bredformat 16:9.
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Classica 743 UP

Adria Classica
Invendig Classica 743 UP
Mange købere fortrækker klassisk design. Men det betyder ikke stop for ændringer.  Flere garvede

og krævende kunder står bag nye ideer og løsninger. Det betyder forbedrede detaljer som højner

bo-komforten og giver fornemmelsen af samme hygge, som man har derhjemme. Rummeligt interiør

med totalt adskilt soveværelse og børneværelse, varmt vand i haner og bruser, centralvarme med

konvektorer langs væggene, gulvvarme, nydesignet køkken med et nærmest gigantkøleskab på 150

liters kapacitet, med separat frostboks, er også værd at nævne.
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Bemærk lige,

at der skal en

større bil med

god trækkraft

til at trække

denne type.

Classica Alrummet
Over for køkkenet har vi

alrummet med den

nedfældelige køje. Her

fungerer området som

spisestue og som ekstra

arbejdsområde under

tilberedningen af dagens

lækre menu.
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Classica Classica TV-stue
At sidde rundt om bordet på de komfortable og dekorative hynder, er herligt om aftenen. Her kan familien hygge sig

foran Tv, spille Matador, Ludo eller lege ”Hvem vil være Millionær”. Det er også her familie og venner nyder en herlig

middag, hvor stemningen er lagt med stearinlys, og hvor radioen/CD spilleren serverer yndlingsmusikken.

Vælger du specialmodellen Vision i model 613 PK eller 743 UP, kan du glæde dig over underholdningen i billederne på

den 17” store 16:9 bredformat fladskærm. Den flotte lyd kommer fra indbyggede højttalere i overskabene. Stereoradioen

har indbygget DVD afspiller som gør oplevelsen komplet, uanset om du ønsker musik fra en CD, eller du vil se en god

DVD film med Arnold Schwarzenegger, Madonna, Louis Armstrong eller andre store navne…
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Classica 743 UPClassica

Classica

Classica Badevaerelset
Adria´s designer har

været på

overarbejde. Det er

luksus, der møder

øjet. Det er især det

hvide udstyr og de

vand-resistente

plastik vægge, det

nye lampepanel og et

nyt, afrundet toilet,

der præger rummets

look. Også de

moderne former

forøger komforten.

Ingen skarpe hjørner

og logisk opbygning

er nøgleord for de

”lidt” mindre rum i en

campingvogn.

Køkkenet
Store arbejdsvenlige køkkener er efterspurgte. Efterspørgslen bliver rigeligt tilgodeset i denne klassisk designede

og prestigefyldte caravan. Køkkenet er fornyet med en pladsbesparende trekantet udgave af gaskomfur og

vask. Køleskabet har fået større volumen og er nu på 150 liter. Emhætte, god belysning og varmt og koldt vand

i hanerne er en selvfølge.

Dobbeltsengen
Classica 743 UP kan leveres enten med en stor komfortabel dobbeltseng, eller med det vi kalder fleksible senge.

Sengene, hvor springmadrasserne har allergivenlig, antimikroskopisk beskyttelse, har løst sengetæppe der giver

et flot helhedsindtryk - også om dagen.

Med de flytbare, fleksible senge kan man efter ønske vælge, om man vil have to enkelt senge – eller en dobbeltseng.

Uanset hvilket system man vælger, er der masser af luksus i soveværelset. Det kan sagtens tåle sammenligning

med et værelse på et fire eller fem stjernet hotel.
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Adria Adiva
Når man spænder sin campingvogn efter bilen og kører på ferie,

bliver glæden endnu større, når campingvognen udstråler både

sportslook og moderne design som i luksusvognen Adiva. Selv i dag,

flere år efter lanceringen, er denne serie af caravans trækplaster

for mange beundrende blikke.
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5 års taethedsgaranti

Allerede ved præsentationen var

det vores mål, at denne type skulle

være en virkelig revolution inden

for design og fremstilling af

caravans. Derfor valgte vi, at

karosseriet skulle fremstilles i

glasfiber, som er et unikt materiale

med stor styrke. Vi føler nu, at

beslutningen, og de mange års

erfaringer, tilsat nye friske ideer,

har givet os et skulderklap fra

forbrugere og campingskribenter.

For det moderne design sikrer både

kvalitet og funktionalitet. Adiva har

fået manges rosende ord.

Tankerne bag Adiva modellen har

været så fremtidsorienteret, at

det kun har været nødvendigt at

foretage nogle få ændringer.

I årets model er indgangsdøren nu

forsynet med en indvendig

opbevaringslomme.
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Adiva 502 UL

Adria Adiva
Interiør fra Adiva 502 UL
Det moderne og luksuriøse interiør design, følger tidens trend. Og imødekommer samtidig kundernes

ønsker. Møblernes bløde linier, de harmoniske farver samt design-kombinationer udstråler kvalitet

og spiller godt sammen med den polstrede sofagruppe. De mange vinduer sikrer et godt lysindfald.

Gulvvarme, stereoanlæg og masser af belysning højner komforten. Adiva er fremtidens caravan !
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Adiva Adiva

Adiva

Badevaerelse
Adiva badeværelset er holdt i de hvide liniers look. Og du vil garanteret føle

dig badet i luksus. Vinduet er udstyret med kassette rollo.

Køkkenet
Køleskabets volumen er blevet øget

fra 77 til hele 86 liter. Derfor er

køkkenets design ændret en smule.

Køkkenet i Adiva indeholder inventar

med store udtagelige skuffer, og er

en designoplevelse. Samtidig er det

et fortrinligt arbejdsområde, når

det lækre måltid skal tilberedes.

Foruden emhætte omfatter

udstyret varmt og koldt vand i

hanerne, elektronisk

vandstandsmåler samt kassette

rollos ved køkkenvindue.

Rundsiddegruppen
Efter en lang dags oplevelser og aktiviteter, trænger man til at reflektere over dagens indtryk på nethinden. Her sidder man

bekvemt i rundsiddegruppen. Hvor der sludres, lyttes og slappes af over en kop te, en Cappuccino eller en ekstra dry Martini.

Sammen med de buede ryghynder, som giver en god siddekomfort, letter de buede siddehynder ligeledes adgangen til bordet

i rundsiddegruppen.
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Adiva 502 UL
Adiva Enkelt senge

De separate senge i soveværelset indbyder til en afslappet søvn, og om morgenen vil du vågne

op, frisk og klar til et nyt ferie eventyr.

Sengene er udstyret med lamelbund, springmadras og løst, dekorativt sengetæppe.
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Tekniske detaljer28

1| Delta chassis

3|  Nye spoilere

5|  Ny kraftig skaermkant

8|  Heldør med myggenet

13| Transformer

9

1

1. Delta chassis
ALKO chassiset med Delta aksel nu også på Classica serien.

2. AKS
AKS sikkerhedskoblingen sikrer mod slinger og krængning under kørslen..

3. Nye spoilere på siden er afpasset efter vognlaengden.

4. Nye spoilere på Classica og Adiva.
Helt ny type spoilere på siderne og i fronten, giver nem adgang til betjening af støttebenene.

5. Ny kraftig skaermkant.

6.HEKI II.
HEKI tagventilations-vindue giver mere lys og forbedrer ventilationen.

7. Gennemsigtig tagventil
Nyd nattens stjernehimmel gennem den klare tagventil i soveværelset.

8. Heldør med myggenet i Classica
Rullegardiner med myggenet ved vinduerne, sikrer en uforstyrret søvn.

9. Dekorative tagbøjler
De dekorative bagagebøjler på taget er med til at, understreger campingvognens smukke og moderne look.

10. Ny 3. stoplygte
Sikkerhed frem for alt - og så er den nye Classica lygte samtidig lidt smart.

11. Ny småtingsboks på dør
Døren, med et oplukkeligt vindue, har indbygget boks til småting.

12. Indgangsdør
Heldør med myggenet i Classica.

13. Transformer sikkerhed
gælder Adora, Classica og Adiva serien.

14. Isolering
Classica vægge, bund og tag med 35 m/m isolering.
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14|  Isolering

9|  Dekorative tagbøjler 11|  Ny småtingsboks på dør

10|  Ny 3. stoplygte

12|  Indgangsdør

6|  Heki II 7|  Gennemsigtig tagventil

4|  Nye spoilere på siden
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1| Truma 3002

5| Nye farver på stikkontak

7|  Nyt gasapparat

11| Nyt flot badevaerelse
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30 Tekniske detaljer
1. Truma 3002
Trumatic 3002 varmeovnen har fået nye, elegante farver.

2. Stor skuffe i Altea, Adora og Classica.
Den ekstra køkkenskuffe er i overstørrelse, og giver god plads til gryder og store flasker.

3. Flere overskabe, ny raeling
Under overskabene i Altea er der indlagt en smuk sølvfarvet dekorationsliste.

Den nye ræling ved hylderne er praktisk, og pynter i landskabet.

4. Større TV-bord i Adora 512 UP
Nu bedre plads til det uundværlige Tv, som let skjules bag sølvfarvede jalousilåger.

5. Nye farver på stikkontakter og afbrydere.
Nydesignede, sølvfarvede stikkontakter og afbrydere i alle modeller.

6. Nye spotlight
Halogenspottene er nydesignet og de afstemte farver passer til den nye trend.

7. Nyt gasapparat
Classica serien er nu også udstyret med det pladsbesparende triangel-formede gasblus af mærket Cramer.

Udformningen giver mere bordplads.

8. 150 liter køleskab i Classica
Nyt 150 liters gigant-køleskab med separat frostboks.

9. Nyt 90 liters køleskab
Køleskabet i Adora 2005 modellerne er på hele 90 liter.

10. Mikrobølgeovn
Mikroovnen giver mulighed for tilberedning af hurtig mad  på ferien.

11. Nyt flot badevaerelse i Adora, Classica og Adiva.
Det nye flotte badeværelse med Thetford toilet med elektrisk skyl, er så flot, at man ikke behøver at gå

på campingpladsens badeværelse. Praktisk indrettet med materialer, der er nemme at rengøre.

12. Nye farver i toiletrummet.
Nydesignet flot toiletrum i nye farver og med moderne badeværelses armaturer.

13. AEGIS textil overfladebeskyttelse.
AEGIS MIKROBE SHIELD™ er en ny overfladebeskyttelse til madrasser. Beskyttelsen er effektiv mod

bakterier, alger og husstøvmider, der kan forårsager både lugt og i værre tilfælde, sygdom.

Mikroorganismerne findes i ethvert hjem – men de må aldrig få overtaget.

Beskyttelsen er unik, fordi den er langtidsholdbar også selv om madrassen bliver vasken. Madrassens

overflade-beskyttelse har antimikroorganisme effekt og er aktiv over for mikroorganismerne. Når disse

kommer i direkte berøring med overflademembranen, angriber den øjeblikkeligt deres celler.

Overfladebeskyttelsen, der altid holder madrassen frisk, er både bruger og miljøvenlig. Således angriber

den ikke huden. AEGIS beskyttelsen frembringer heller ikke allergiske reaktioner, da det er baseret på

molekyler, der opfylder EKO-TEX normer. Antimikroorganisme effekten varer evigt, hvis madrassen

vedligeholdes uden, at den bliver beskadiget. AEGIS Microbe Shield™  er et beskyttet varemærke.
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relse 12|  Nye farver i toiletrummet 13|  AEGIS textil overfladebeskyttelse

8|  150 liter køleskab 9|  Nyt 90 liters køleskab

6|  Nye spotlight

2| Stor skuffe 3| Flere overskabe, ny raeling 4| Større TV-bord
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