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Kendetegnende for årene fra 1981 til 1986 var
den teknologiske udvikling. I 1983 kom den
tredje generation af campingvogne, MISTRAL,
og de første to prototyper af motorhomes A
og B så dagens lys. I 1985 kom CARGO. I 1986
blev produktion flyttet til en stor og moderne
fabrik i Novo Mesto, og seriefremstillingen af
motorhomes begyndte. Markedet blev mere
stabilt i perioden, og en begyndende
økonomiske recession kunne mærkes.

Det var selskabet IMV (nu Adria), som
producerede den første campingvogn
prototype, Adria 375, og udstillede den på
en messe i Stockholm. Den fik en begejstret
modtagelse, som var medvirkende til
beslutningen om at begynde
seriefremstilling af modellen.

Årene fra 1966 til 1980 så en stor udvikling
i organisation, produktion og salg. Vognene
fik deres karakteristiske blå stribe i 1970,
nye selskaber blev etableret i Slovenien
(Bre`ice) i l970 og Belgien (Deinze) i 1972,
og anden generationsmodeller kom på
markedet. Året 1980 var det hidtidige mest
succesrige, med produktion og salg af i alt
26.757 vogne.

40 år.
En historie i bevægelEn historie i bevægel

1980

1965

1986

PRODUKTION 1996 – 2005
Antallet af producerede enheder er steget støt
siden 1996. I 2004 nåede Adria Mobil en samlet
produktion af 13,000 enheder.
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En historie i bevægelse er en fortælling om succes. Med opture og nedture, med medgang
og modgang. Men i dag er Adria stærkere end nogensinde. Mere aggressive, men også mere
fornuftige, mere forsigtige.
En historie om bevægelse er en fortælling om lidenskab. Lidenskab for et produkt, for udvikling,
for hele filosofien bag det at være campist.
Og en historie om bevægelse er en fortælling om mennesker. Mennesker med en vision,
mennesker, der gør fremskrift. Mennesker, som tror på Adria.
Mennesker har skrevet på Adria´s fortælling i 40 år.

Den positive udvikling fortsætter. En Mobile Home
blev lanceret i 2002 og en lavprofil motorhome
IZOLA på en Renault Master undervogn og 3WAY
på Renault Trafic kom på markedet i 2003. I
sæsonen 2006 kommer campingvognen Action
og den integrerede motorhome, som repræsenterer
det teknologiske højdepunkt i branchen.
Siden den strategiske fusion med Autocommerce
ultimo 2004 er Adria Mobil en af de meste
succesrige slovenske virksomheder, med næsten
800 ansatte og en position som nr. 6 blandt
europæiske producenter af fritidskøretøjer. I
Danmark indtager man i perioder førstepladsen.

I perioden fra 1987 til 1996 oplevede
Adria sin værste krise. Efter et par
mislykkede forsøg på at genoplive
selskabet, lykkedes det for et hold
eksperter, med den netop udnævnte
administrerende direktør, Sonja Gole, som
leder. De hårde tider til trods, kom den
nye CAMPER, to nye generationer af
campingvogne (FORMA i 1988 og UNICA
i 1994) og i 1995 Adria Van.

En ny strategi med fokus på
omkostningseffektivitet, kvalitet (ISO
9001:1997) og genopbygning af et godt
salgsnet gav umiddelbar succes. I 1997 kom
den nye kvalitets�motorhome CORAL, bygget
på et Fiat understel. I 2001 kom vendepunktet
i kvalitet med udviklingen af den nye ADIVA,
som en kvalitetscaravan i polyester, i et
rimeligt prisniveau og med den karakteristiske
formgivning.

else.else.

1996

2001

2005

Bygningen af den nye fabrik har været et af de mest udfordrende og spændende projekter i firmaets historie. Adria Mobil
får nu bedre plads til produktion og administration og forbedrer således sin konkurrenceevne i forhold til de førende
europæiske producenter.. Fabrikken tages i brug i anden halvdel af 2005.

NY FABRIK
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Derfor bør du købe en Derfor bør du købe en 
Sikkerhed

Vi betragter aktiv og passiv sikkerhed
som grundlæggende i alle vore
produkter, både ind � og udvendigt.
Vi overholder alle lovpligtige
sikkerhedsstandarder, men prøver
samtidigt at være et trin foran. Nye
og innovative løsninger og anvendelse
af sikkerhedsudstyr fra et bredt udvalg
af førende europæiske producenter,
har bragt Adria foran i branchen.

Komfort

Adria´s modeller er kendt for deres
komfort. Vore eksperter har nemlig
undersøgt begrebet fra forskellige
vinkler. Aspekter såsom den optimale
indretning af rum og elementer,
rummelighed hvor man skal opholde
sig og sove, kvaliteten af madrasser
og hynder, nem tilgængelighed og
bred anvendelighed. Indretningen skal
fungere som en helhed. Det giver
tilfredse kunder, år efter år.

Kvalitet

Vi anvender kun de bedste materialer
i vore produkter og vore medarbejdere
er højt kvalificerede, og med deres
kompetente niveau og sans for
innovation, bidrager de positivt til
produkt� og produktionsforbedringer.
Vi har en ISO 9001:2001 certificering
fra 2003. Vor tro på kvalitet afspejles
i vor fem års tæthedsgaranti.

4
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2005

n Adria Adria

Salgsnettet

Adria er en velorganiseret global
virksomhed, med salg og service i over
350 byer i 26 europæiske lande, samt
Japan og Australien. Strenge krav til
salgsnettet betyder, at vi altid kan
tilbyde vore kunder den bedste service.

Design

Adria er toneangivende. Et team af
kreative og innovative industriel
designere har bl.a. opnået stor succes
med den nye Adiva. I år har Adria
endnu en overraskelse � den nye Action
og den integrerede motorhome. Begge
vil begejstre.

Miljø

Alle hos Adria er forpligtede over for
miljøet. Vi skal håndtere spild på en
fornuftig måde og undgå anvendelse
af især miljøbelastende materialer. Vi
skal spare på energien og beskytte
miljøet på alle mulige måder. Vor
miljøpolitik er yderst streng, og er
underlagt ISO 14001:1997. Til gavn
for os og til gavn for fremtidige
generationer.

caravans 2006caravans 2006
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altea
Altea´s succes er anerkendt. Med komfort, men ikke
for enhver pris. Et klassisk ydre, altid sikker og
funktionel. De mange oplukkelige vinduer og deres
dimensioner understreger den høje kapacitet, lave
egenvægt og pålidelige konstruktion. Egenskaber, som

virker overbevisende for både første,� og anden
gangskøbere. Uden unødvendig luksus, uden
unødvendig ballast. I sidste ende er det jo oplevelsen,
der gælder. Og en Altea oplevelse ender næsten altid
som i et eventyr.

6
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542 PK542 PK

altea

FORTELTLAMPE
Forteltlampen giver overblik i teltet, når mørket falder på.

NY TRANSPARENT TAGVENTIL
Tagventilen, med klar glas, gør Altea lysere og venligere.

7
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Altea programmet for 2006 har fået to nye modeller,
452 PK med 2 køjer og dobbeltseng med springmadras
og en Altea 512 UP, der med en egenvægt på kun
975 kg. passer til de flestes biler. Disse nyheder,
sammen med de mange allerede eksisterende, tilbyder
løsninger, som kan tilfredsstille enhvers smag og

ønsker. Det nye design gør Altea endnu mere attraktiv.
Der er et nyt, gennemsigtigt ventilationsvindue, som
gør interiøret endnu lysere. Der er et væld af nye og
innovative løsninger, som gør hverdagen nemmere.
En ny stige til køjesengen giver bedre sikkerhed for
børnene. Altea tilbyder dig den komfort, du har brug

8
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altea

ALTEA KØKKEN
Det nye Altea køkken med nedsænket gasblus og vask giver dig
ekstra bordplads.

AEGIS BAKTERIEBESKYTTELSE
Springmadrasserne i Adria er overfladebeskyttet mod
mikroorganismer. AEGIS beskyttelsen er effektiv mod bakterier,
alger og husstøvmider, der kan forårsage 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 vasket.

“REICH” BRUSER
Den nye trendy Reich bruser giver interiøret et moderne look og
er samtidig meget brugervenlig.

for. Et varmt brusebad, et kvalitetskomfur, et køleskab,
varme med termostatkontrol, og ikke mindst miljø
til en rolig og behagelig søvn, som gang på gang vil
bekræfte din beslutning. Og selv om dine behov
ændrer sig, kan du nyde din Altea mange år i
fremtiden.

9
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1  432 PX 432 PX 5   432 PX432 PX

1  Spisekrogen giver rigelig siddeplads og god bordplads til et godt
måltid mad, eller til en hyggeaften med leg og spil. Siddegruppen
kan omdannes til en god dobbeltseng til to personer, hvis nødvendigt.

2  De tre køjesenge i model 502 DT tilbyder sikker og komfortabel søvn
til 3 personer. Pas på I ikke bliver uvenner over hvem, der skal sove hvor!

2  502 DT 502 DT 3  432 PX 432 PX

3  Køkkenet er fuldstændigt fornyet, og har nu bedre
arbejdsplads. Overskabene er mere elegante, og ekstra hyldeplads
gør indretningen mere praktisk. Her har vi køkkenet, som kan
danne rammen om de "store" kulinariske præstationer.

4  432 PX 432 PX

4  Brusekabinen, der siger spar to. Ny, moderne og rummelig.
Det er som om, du tager dit eget badeværelse med på ferien.

10
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altea

5  Springmadrasser give  en sund og uforstyrret søvn. Elegante
spots over sengen giver lys til læsning eller til at skabe en
hyggelig eller romantisk stemning.

“REICH” VANDHANE
Den nye trendy Reich vandhane giver interiøret et moderne look
og er samtidig meget brugervenlig.

STIGE TIL KØJESTIGE TIL KØJE
Stigen med ekstra
håndtag gør
adgangen til køjen
nemmere og mere
sikker for børnene.

6  Vasken med sin nye vandhane, underskabet og en masse
hyldeplads inspirerer til lidt selvforkælelse under ferien.

4  432 PX 432 PX

SPOTLIGHT I HJØRNERNE
Praktiske spotlights i hjørnerne bidrager til den hyggelige atmosfære.

11



DK caravan 03 9/7/05 1:46 PM Page 12 

Composite

C M Y CM MY CY CMY K

adora
For længst en publikumssucces! Giver den perfekte
kombination af moderne teknologi og retro�inspireret
design. En succes lige fra første dag. Adora vil fange
din opmærksomhed i konkurrence med et hav af andre
vogne og mærker. Ikke alene dens aerodynamiske og
elegante design, men også den nye indgangsdør med
indbygget vindue, som giver vognen et aristokratisk

look. Adora har et stærkt glasfibertag, som modtår selv
de kraftigste haglbyger. Alle Adrias nyeste fortrin inden
for rummelighed, anvendelighed, sikkerhed og design
opleves i denne model. Et andet hjem for folk, som vil
opleve natur og ferien med stil. Hver dag, hvert øjeblik.
Kom og se den nye Adora. Du vil straks forstå, hvorfor
den fik dette navn!

12
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482 PS482 PS

adora

NYNY
INDGANGSDØRINDGANGSDØR
Den nye
indgangsdør i
Adora serien, med
vindue og
rullegardin, ser ikke
kun godt ud, men
er også praktisk.

SERVICE�KLAPSERVICE�KLAP
I ADORAI ADORA
Den aflåselige
serviceklap i Adora
serien giver dig nem
adgang til at læsse
den nødvendige
bagage.

“HEKI”“HEKI”
TAGVENTILTAGVENTIL
HEKI soltaget giver
bedre ventilation
og mere lysindfald.

SKRUE�SKRUE�
STØTTEBENSTØTTEBEN
De ekstra kraftige
støtteben
stabiliserer vognen,
så den står stødt
og stabilt.

ALUMINIUMS�ALUMINIUMS�
FÆLGEFÆLGE
Aluminiumsfælge
er lettere og giver
et sporty look.

13
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Adora�programmet tilbyder mange forskellige
indretninger, som afspejler vognens kvalitet. Bløde og
behagelige former, møbler, hynder og gardiner, samt
fordele såsom gulvvarme, moderne 3�blus komfur,
rummeligt køleskab, springmadrassser og glasfibertag.

Kig nærmere, og du vil se, at Adrias eksperter har kælet
for detaljerne, såsom ekstra kontakter og afbrydere i
køkkenet, handy affaldssystem, kontrollampe til
gulvvarme og meget mere. Adora er til folk, som
værdsætter detaljer og perfektion.

14
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adora

OVERSKABSLÅGER I ACRYL.
Lågerne i køkkenoverskabene har moderne aluminiumsrammer
med ilagte matte akrylplader.

KONTROLLYS TIL GULVVARME
Afbryder med kontrollampe til gulvvarmen letter overblikket og
betjeningen af gulvvarmesystemet.

GULVVARME
Adria´s nye 48 volt gulvvarmesystem sikrer dig en komfortabel
ferie uanset årstiden.

15
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1  502 UK 502 UK 4  502 UK 502 UK

1  Adora�programmet tilbyder mange forskellige indretninger, som afspejler
vognens kvalitet. Bløde og behagelige former, møbler, hynder og gardiner,
og fordele som glasfibertag, gulvvarme, moderne komfur, rummeligt
køleskab og springmadrassser. Kig nærmere, og du vil opleve, at Adrias
eksperter har kælet for detaljerne. Blandt andet buede siddehynder der
letter adgangen til bordet, handy affaldssystem, kontrollampe til gulvvarme
og meget mere. Adora er til folk, som værdsætter detaljer og perfektion.

3  Flot badeværelse. Du vil garanteret føle dig badet i
luksus.  Elegant bruser med varmt vand er lige ved
hånden. Toilettet har elektrisk skyl.

2  Tilberedning af mad i det store elegante køkken
bliver aldrig rutine. Alt er i nærheden, og alt har sin
plads. Der er et rummeligt køleskab, et moderne komfur,
og mere end rigeligt med plads.

2  472 LU 472 LU 3  472 LU 472 LU 5   472 LU472 LU

16
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adora

4  Den runde siddegruppe kan skabe en ny og gladere stemning
på en regnvejrsdag. Raffineret design og gode materialer giver
jeres måltid, fest eller nattesøvn et præg af noget helt specielt.

TRIANGEL
Det pladsbesparende triangel�formede gasblus og vask ser flot
ud i køkkenet.

STIGE TIL KØJESTIGE TIL KØJE
Stigen med ekstra
håndtag gør
adgangen til køjen
nemmere og mere
sikker for børnene.

AEGIS BAKTERIEBESKYTTELSE
Springmadrasserne i Adria er overfladebeskyttet mod
mikroorganismer. AEGIS beskyttelsen er effektiv mod bakterier,
alger og husstøvmider, der kan forårsage 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 vasket.

17

5  Et rummeligt soveværelse til to, med komfortable spots til
læsehygge. Hylder og skabe giver rigelig plads til opbevaring.
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1965
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2005

40 år.... En historie i bevægelse....

19
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classica
Classica's overdådighed og prestige er klassisk. 743
modellerne tilbyder alt, som en førsteklasses
campingvogn kan præstere. 2 lækre siddegrupper med
nydesigede hjørneskabe med indbygget spot.SMEV
gasbageovnen er endnu et pluspunkt. Uanset alder og
familieforhold, kan I nyde luksustilværelsen i en Classica.
Eksteriøret af dette hotel�på�hjul viser, hvor unik
Classica er. Konstruktionen med glasfibertag, 30 mm

vægisolering og kraftig vandbåren centralvarme
muliggør, at vognen kan nydes året rundt. Det eneste
I skal, er at finde det rigtige feriested. Sikkerhed er et
af vore vigtigste mål. AKS stabilisator sammen med
AL�KO undervognen giver gode køreegenskaber i
byområder og på kringlede veje. Og bremsesikkerheden
er helt i top. Hos Adria lever vi op til påstanden:
"Sikkered nu og i de næste 20 år".

20
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743 UP743 UP

classica

AKS SIKKERHEDSKOBLING
AKS sikkerhedskoblingen sikrer mod slinger og krængninger
under kørsel.

SKRUESTØTTEBEN
De ekstra kraftige støtteben stabiliserer vognen, så den står stødt
og stabilt.

“HEKI” TAGVENTIL
HEKI soltaget giver bedre ventilation og mere lysindfald.

21
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Hvis du kunne skjule din begejstring over det udvendige,
kan du ikke skjule den længere, når du ser interiøret.
Læg mærke til den rummelige indretning af bo�området.
Mange innovative løsninger giver en  effektiv
rumanvendelse. Du vil glædes over de nye buede

skabslåger med indlagte sølvlister. Komfort er en selvfølge
� moderne buede hynder, de bedste materialer, fokus
på detaljer som giver langvarig tilfredshed. Centralvarme
og gulvvarme, som besejrer de koldeste vinterdage.
Intet under, at Classica er førende blandt europæiske

22
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classica

caravans. Alle Classica modeller, undtagen 663
KP, kan leveres i Vision udgave. Her får du et
lækkert
17" 16:9 fladskærms TV med tilhørende separat
radio/DVD afspiller. Biograflyd gennem de i
vognen indbyggede højtalere.

AFFALDSSPAND
Affaldsspanden er standardudstyr i nogle modeller. Praktisk at
have lige ved hånden.

ALDE CENTRALVARME
Alle Classica modeller er udstyret med vandbåren Alde centralvarme.
Systemet ligner det man kender fra boligen derhjemme – og er lige
så effektivt. Vejret er ingen hindring, når vognen er udstyret med
dette system.

STIGE TIL KØJESTIGE TIL KØJE
Stigen med ekstra
håndtag gør
adgangen til køjen
nemmere og mere
sikker for børnene.

23
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1  743 UP 743 UP 4  743 UP 743 UP

1  En hggelig siddeplads for hele familien. Hyg jer om dagen, og sov
godt om natten. Brug de ekstra spots til at skabe en helt speciel stemning.

2  Nyd morgenmaden, frokosten eller aftensmaden i den behagelige
siddegruppe, eller ta´ et slag kort eller læs en bog. Et eventyr, måske.
Om natten omdannes pladsen til rammen om den perfekte søvn.

2  743 UP 743 UP 3  743 UP 743 UP

3  Som alt andet i Classica, er badeværelset præget af
rummelighed og luksus. Der er plads til flere personer
på samme tid, uden at pladsen bliver trang.

24
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743 UP743 UP

classica

5  Paradis for “le grande” kok, hvor mesteren kan finde alt hvad
hjertet kan begære, inklusiv et 150 l køleskab, gasbageovn, varmt
vand indlagt, 50 liters vandtank, emhætte og masser af arbejdsplads.

4  Flexi�seng i gigantstørrelse. En lise for  krop og sjæl efter en
oplevelsesrig dag. Med flex bestemmer I selv, om I skal sove
sammen eller hver for sig.

5  743 UP 743 UP

MIKROBØLGEOVNMIKROBØLGEOVN
Mikrobølgeovnen
giver mulighed for
tilberedning af et
hurtigt måltid mad på
ferieturen.

EMHÆTTEEMHÆTTE
Classica modellerne
er udstyret med
emhætte, der er
indbygget i
lyspanelet.

KONTROLLYSKONTROLLYS
TIL GULVVARMETIL GULVVARME
Afbryder med
kontrollampe til
gulvvarmen letter
overblikket og
betjeningen af
gulvvarmesystemet.

En kæmpe dobbeltseng og springmadras med anti�mikrobisk
beskyttelse. Glem alt om søvnløshed!

25
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Classica 613 PKClassica 613 PK

27
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adiva
Adiva er en stjerne blandt de mellemstore
campingvogne. Den første vogn med en ny og
revolutionær form, som markerer vendepunktet i Adrias
tænkning om formål og funktionaliteten i
campingvogne. Den bløde overflade i polyester med

dristig aerodynamik signalerer, at vi her har en
kvalitetsvogn. Adiva er resultatet af de nyeste ideer i
nutidens teknologi inden for sikkerhed, ergonomi,
design og holdbarhed. Dens tidløse charme og
innovative løsninger gør den til en sand "diva".

28
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462 PD462 PD

UDVENDIGT TV STIKUDVENDIGT TV STIK
Adiva har monteret et kombineret el�udtag og TV�stik. Det er
herefter ikke nødvendigt at medbringe et langt antennekabel,
hvis man vil se TV i forteltet.

TRÆKTØJSAFDÆKNING
Den nye træktøjsafdækning gør designet af din campingvogn
mere elegant.

adiva
VINDUE IVINDUE I
INDGANGSDØRENINDGANGSDØREN
Indgangsdør med vindue i
Adora og Adiva giver et godt
lysindfald i vognen.

29
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Interiøren lever op til dine vildeste drømme. Lysindfaldet
kaster sin glans over de bløde og buede møbler. Alt har
sin egen plads, alt har sin egen værdi. Indretningen er
nøje gennemtænkt, materialerne er omhyggeligt udvalgt,

og slutproduktet er nøje kontrolleret gang på gang.
Sæsonen er underordnet. Din beslutning om at købe
en Adiva vil ændre din holdning til camplingliv for altid.
Det vil du næppe fortryde.
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adiva

EMHÆTTEEMHÆTTE
Adiva modellerne er udstyret med  emhætte, der er indbygget
i lyspanelet.

“REICH” VANDHANE OG BRUSER
Den nye trendy Reich bruser og vandhane giver interiøret et
moderne look og er samtidig meget brugervenlig.
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1  502 UP 502 UP

1  En hyggelig morgenmadskrog eller en spændende ramme
om en romantisk middag for to. Lyt til radio eller den indbygede
CD afspiller. Der er plads, stilfuld indretning og en helt speciel
atmosfære. Adiva skuffer aldrig.

2  502 UP 502 UP

2  Soveværelset indbyder til afslapning efter dagens strabadser,
eller til læsning af din yndlingsbog. Og en velfortjent søvn.
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23   502 UP502 UP

adiva

4  Top design, med nye armaturer, skabe og hylder. En nem og
overskuelig indretning.

3  Et fortrinligt arbejdsområde, når det lækre måltid skal
tilberedes. Et stort køkken med Thetford 97 liters køleskab,
varmt vand i hanen og et moderne komfur.

4   502 UP502 UP

AEGIS BAKTERIEBESKYTTELSE
Springmadrasserne i Adria er overfladebeskyttet mod
mikroorganismer. AEGIS beskyttelsen er effektiv mod bakterier,
alger og husstøvmider, der kan forårsage 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 vasket.

THETFORD 97 L KØLESKAB
Det nye Thetford køleskab i Adiva, med elegant buet front, ser
ikke blot godt ud, men giver samtidig mere plads i lågen.
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Action 341 PHAction 341 PH
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ADRIA MOBIL, d.o.o.
8000 Novo mesto
SLOVENIA

Tel.:++386(0)7 3937100
Fax:++386(0)7 3937200

mail: info@adria�mobil.si
www.adria�mobil.com

Importør:

ADRIA CARAVAN Aps
Petersmindevej 10
Industri Nord
DK � 6000 Kolding
Tlf. 75 51 96 00
Fax: 75 51 96 01
mail@adria.dk
http://www.adria.dk

Adria forbeholder sig ret til ændringer i pris, konstruktion og opgivne data uden forudgående meddelelse.
Alle vægtangivelser er gældende for vogne med standardudstyr. Der tages forbehold for + � 5% udsving i egenvægten.

Der kan i brochuren forekomme fotos af vogne beregnet til andre lande.DK


