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Adria Mobil
VORES CARAVERDEN.
I mere end 40 år har vi, hos Adria Mobil studeret mennesker. Vi har sat os grundigt ind i vores
fritids,- adfærds mønstre og studeret, hvordan vi bor i vores forskelligartede omgivelser og boligforhold, samt den måde hvorpå vi indretter vores rum. Denne viden er meget vigtig for en caravanproducent på vores størrelse. Den er en forudsætning for, at vi kan videreudvikle vores produkter,
så de både passer og harmonerer med det enkelte individs livsstil og behov. Vores investeringer i
forskning og udvikling har båret frugt. Derfor vil du, som kunde, opleve campingvognene fra Adria
fremadrettede i design og tidløse i funktion.
SPRIT NY FABRIK.
Vores nye fabrik, der ligger i den idylliske by Novo Mesto i Slovenien – cirka 40 kilometer fra hovedstaden Ljubljana - er verdens mest moderne caravanfabrik. Fabrikken er kun to år gammel, og
der er udviklet et helt unikt produktions-apparat der gør, at vi er helt på forkant med udviklingen.
Det er vores caravans således også. Siden 1965 har Adria fremstillet 600.000 campingvogne og
autocampere til det europæiske, australske og japanske marked. Der er 800 ansatte på fabrikken,
som er beliggende på en 150.000 m2 stor grund i den skønneste natur.
T H AT ´ S L I F E .
Adria er mere end noget andet produkt skabt til fritids –og oplevelsessamfundet, så vi kan udleve
vores behov for afslapning. Helt væk fra hverdagens stress. Vi leverer vogne, som kan leve op til det
moderne, travle menneskes behov. Det er derfor med stolthed, vi præsenterer Adria programmet
2009. Det lever helt og fuldt op til vores slogan: Adria – forud for fremtiden. Adria – that's life…!
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Adria sprinter derudad med sit professionelle cykelteam: Adria
Mobil. Cykelsporten er ligesom os, hele tiden i bevægelse.
Denne sportsgren kører under samme livsﬁlosoﬁ som vore
forbrugere og vi selv; nemlig at være aktive og at leve livet i
bevægelse. Derfor er vi stolte af at være hovedsponsor for det
lovende cykelteam, der kører mod nye vinderpositioner.
www.adria-mobil-cycling.com/en/
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Adria værner om:
Miljø, sikkerhed, kvalitet, design og dig som kunde.
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action 361 LH
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action
Glasﬁbervognen, Adria Action er en del af vores caraverden, og den har fået ﬂere internationale
designpriser på grund af sine mange nyskabelser. Den er cool og sexet. Moderne og kvalitetspræget, kompakt og kvik, sporty og energisk, trendy, let genkendelig og helt sin egen. Action
er skabt for dem, som føler sig unge enten i år, i hjertet eller i sindet. I en Action signalerer du
veloplagthed ved første blik. For Action er den lille rappe charmetrold. En rigtig rejsevogn til to,
eller tre, som ønsker at køre let og ubesværet på langtur med campingvognen.
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361 LH
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action
Få et 5-stjernet hotelværelse på krogen.
Action har to lange sæder, som står parat til et hvil undervejs. Til natten kan der redes op til 3-4 personer. Et dejligt stort
køkken indbyder til lækkerier. Køleskabet er højt og praktisk placeret, så det ikke optager plads i selve køkkenet. Og så er der
store badeforhold i toiletrummet, med varmt vand fra morgen til aften. Varmesystemet er udbygget med blæser, så vognen
kan anvendes året rundt.

LH

361 LH
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361 LH

361 LH
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EKSTERIØR

action

action 361 LH
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GRUNDPLANER
Køkken

Bord

P R O D U K T I N F O R M AT I O N

Siddegruppe

Klædeskab

Senge

Toiletrum

Gulv

G

Stuverum

• Nyt og attraktivt look med sølvfarvede glasfibersider.
• Ny front, bagende og spoiler i mørkeblå nuance.

361 LH

361 LH

• Alle vinduer åbningsbare.
• Nyt tagvindue, Mini Heki S, for mere lys og frisk luft.
• Stort og funktionelt køkken, rummeligt som i de store klassiske vogne.
• Ny vinduesfarve, som matcher det nye eksteriør.
• Køleskab, varmeanlæg med blæser samt varmt vand i køkken og bad.
• Det største toiletrum der findes inden for kompakte vogne.
• Egenvægt 800 kg. Lasteevne 200 kg.
• Reservehjul medfølger.

G
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G

• Eminente køreegenskaber.
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altea 542 PK
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altea
Letløbende letvægter.
I en tid, hvor vi vælger lidt mindre, men samtidig fornuftige biler, er Altea et suverænt valg.
Altid ung, altid moderne, altid parat til at udforske det nye. Altea-serien tilbyder familievenlige
letvægtsvogne med et dynamisk og kvalitetspræget eksteriør, stor driftssikkerhed, sikkerhed på
vejen, et attraktivt design og førsteklasses komfort. Den lave egenvægt gør, at man kan spare på
de dyre dråber. Og som en rigtig letvægter løber den legende efter bilen. Altea er forsynet med
glasﬁber tag, så den tåler mere uvejr, end andre gode campingvogne. Indvendig er Altea enkel og
stilren i sin opbygning. Men den er også på én og samme måde lys, let og hyggelig.
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542 PK
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512 UP

462 PS

altea
Tempo 100
Adria Altea er en rigtig familievogn. Den er teknisk perfekt og velegnet til både stationær og rejsecamping. Vognen er overdådigt udstyret i forhold til prisen. Alle vinduer er åbningsbare og de ﬂeste forsynet med kassetterollos. Stor HEKI tagventil,
AKS sikkerhedskobling og velfungerende støddæmpere betyder, at Altea kan Tempo 100 godkendes. Stå op til en frisk sommermorgen forventningsfuld efter, hvad den nye dag bringer af oplevelser. Efter en god nattesøvn på springmadrasserne, er
man ladet op med ny energi. Nyd det dejlige toiletrum med varmt vand i hanerne og en god brusekabine.

PK

462 PS
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360 LT

390 PS

432 PH

+
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542 PK

Køkken

Bord

Siddegruppe

462 LS

Klædeskab

Senge

Toiletrum

Gulv

G

Stuverum

512 UP

512 DT

2x

542 PK
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EKSTERIØR

462 PS

432 PX

altea

462 PK

2x

altea 462 PS
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P R O D U K T I N F O R M AT I O N
• Nye dekorative sølvlister på overskabe.

542 KU

542 PK

542 DT

• Ny mørktonet dækplade i glas over komfur og vask.
• Antibakteriel behandlet springmadras i permanente senge.
• Nyt tagvindue, Mini Heki S, for mere lys og frisk luft.
• Buet panorama frontvindue giver adgang til et smukt vue af naturen.
• Nyt køkkensystem 2 + 1 gasblus med 36% mere kogeplads og hele
18% mere aflægningsplads end i de klassiske campingvognskøkkener.
• Altea 512 DT har tre køjer og dermed hele seks sovepladser.
• 8% lavere egenvægt i gennemsnit, sammenlignet med konkurrerende mærker, betyder at Altea
• kan og må trækkes af lettere køretøjer.
• Altea modellerne er blevetr endnu mere synlige med deres elegante og dekorative grafik.
• Tag i polyester giver længere levetid og bedre sikkerhed mod haglskader.

2x

3x

2x

• Støddæmpere, sikkerhedskobling og højhastighedsdæk giver mulighed
for godkendelse til Tempo 100.
• Alko chassis, Vario 3 giver forbedret sikkerhed og stabilitet.
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adora 472 LU
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adora
Til sæson 2009 præsenteres Adora i 12 helt nye indretnings-varianter. Mange har utraditionelle
grundplaner, som ikke er set tidligere – og ændringerne er alle foretaget for at højne brugsværdien og komforten i dagligdagen. Vi ønsker alle en behagelig luksusoplevelse, når vi rejser ud for
at opleve vores skønne, blå planet. Adora´s nye indvendige design og eksteriørets friske linier med
mørkttonede vinduer gør alle modeller i Adora-serien endnu mere attraktive. Adora er dynamisk
i udstråling. Den er udviklet specielt til dem, som værdsætter kvalitet.
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472 LU
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563 PU

adora
Stor signalværdi.
Signalet i kvalitet er åbenlys for enhver. I en Adora indbydes der til, at vi voksne skal have det godt med hinanden, og at vi
sammen med vores børn skal stor-trives samtidig med, at vi får en på opleveren gennem det grænseløse Europa. Adora´s rummelighed er synlig for enhver og selv om vi synes, at vi har udforsket vognens mange detaljer, dukker der nye rafﬁnementer
op. Designet af køkkenet, opholdsrummet og soveområdet vil altid blive værdsat. Det er dejligt at vågne med et smil. Det er
dejligt at tilberede måltider i et smukt køkken. Det er dejligt at tilbringe tid i moderne og veludstyrede rum. Det er dejligt at

LU

462 PU
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drømme tilbage til de smukke minder. Det er dejligt at nyde den nye Adora.
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512 UP
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472 LU

462 PS

adora
All-inclusive.
Adora er fuldt udstyret efter all-inclusive konceptet. Selv gulvvarmen og alu-fælgene er standard. Flere modeller er udstyret
med det nye Adria “push/turn” Tv-konsol system, som på en smart måde, giver mulighed for at se Tv fra enten siddegruppen eller fra sengen. Bemærk den omfattende belysning, hvor selv det fjerneste hjørne i vognen, fremstår klart og tydeligt.
Glasﬁbertaget er blevet et ”must” hvis man vil sikre sig mod naturens kræfter. Det superstærke tag har allerede sparet mange
Adria ejere for store udgifter, når haglene har trommet ned fra de mørke skyer.

UP

512 UP
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462 PS

462 PU

472 LU
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G

542 UT

Køkken

Bord

Siddegruppe

542 UT

Klædeskab

Senge

Toiletrum

Gulv

G

Stuverum

563 PU

563 PK

G

G

563 PK
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512 UP

512 UL

adora

542 KU

G

G

adora 563 PU
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P R O D U K T I N F O R M AT I O N
• Større panorama vinduer giver mere lys i vognen.

563 TK

563 PT

613 HT

• Ny Hartal indgangsdør med sikkerhedslås.
• Ny mørktonet dækplade i glas over komfur og vask.
• Stereoanlæg med CD og indbyggede kvalitetshøjtalere.
• Ny LED belysning i overskabe giver et eksklusivt præg.
• Nyt møbeldesign.
• Nye overskabe med fikse håndgreb.
• Praktisk multifunktionelt skab til LCD TV og nye låger i akryl.
• Gulvvarme monteret ved dør, siddegruppe og toiletrum.
• Ny frontdesign.
• Hynder i nyt design og høj siddekomfort.

G

• 12 nye indretninger tilpasset tidens trend.
3x

• Indirekte og imtim belysning over sidde- og sovepladserne.
• Ny børnevenlig belysning ved køjesengene.
• Ny køjekonstruktion giver plads til 3 børn i to køjer.
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classica 743 UP

DK caravan 04.indd 26

4.9.2008 10:50:10

27

classica
Ægte skønhed er klassisk skønhed, som varer evigt og opdages langsomt, dag efter dag, år efter
år. Såvel i sommervarmen, som om vinteren i koldt vejr, kan du nyde Classica med sin ekstra
kraftige isolering, gulvvarme og Alde 3010 centralvarmesystem. Det udvendige design med nye
mørktonede ruder vil imponere familien og vennerne. At bo i en Classica giver gode fornemmelser, glæde og brede smil. Du vil føle dig afslappet og frisk, parat til nye oplevelser og møde
mange nye venner under dine specielle ferierejser. Ferieglæder med Classica, som nu også fås med
ægte lyst læder på siddegrupperne.
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743 UP
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613 UT

543 PK

classica
Flagskibet.
Adria Classica som er 2,45 meter bred er vores store ﬂagskib. Meget velegnet til stationær camping, men kan også trækkes
efter større biler. Vognen er udstyret med alt tænkeligt udstyr. Øverst med glasﬁbertag – nederst med den tyske Alko undervogn med AKS sikkerhedskobling, som sikrer gode køreegenskaber. Nyd også musikken fra stereo-anlægget med CD. Radioen,
med fjernbetjening, har USB stik som giver dig mulighed for, at høre din favoritmusik fra Ipod eller Mp3-afspiller. Toiletrum
med varme i gulv samt bad med varmt vand i bruseren. Allergi-venlige springmadrasser giver dig en god søvn.

UP

743 UT
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613 PU
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613 PU

743 UT

classica
Komfur med ﬁre brændere.
Måske virker Classica velkendt. For den føles, som om du selv har stået for designet, så den lever helt op til dine behov. Der
er mange forskellige layouts, en masse rummelighed under fællesnævneren; luksus. Detaljer som komfortable læder-lænestole
med tilhørende fodskamler giver dig komfort og velvære. Køleskabet er ekstra stort med mange ﬁnesser. Classica fås med stort,
indbygget “Spinﬂo” gaskomfur med ﬁre gasblus, gasbageovn og grill. Det hele i én samlet unit, som det kendes fra køkkenet
derhjemme.

PU

743 UP
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513 UP

613 PU

543 PK

2x
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743 UP

Køkken

Bord

Siddegruppe

663 KP

Klædeskab

Senge

Toiletrum

Gulv

743 UP Flexi

G

Stuverum

743 UP

2x

663 UK
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613 PK

613 UT

663 UK
+

2x

2x

classica 543 PK
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P R O D U K T I N F O R M AT I O N
• Ny model 743 UL med komfortable lænestole. Den ultimative luksus.

743 UL

743 UT

• Nyt tagvindue, Mini Heki S, for mere lys og frisk luft.
• Ny vinduesfarve, der fremhæver vognens moderne og attraktive udseende.
• Nyt køkken, med Spinflo komfur og bageovn, i alle modeller over seks meters længde.
• Professionelt Alde 3010 centralvarmesystem til gas og 220 volt tilslutning.
• 48 volt gulvvarme ved bl.a. indgangsdør, siddegruppe og toiletrum.
• Elegante hynder som mod merpris kan leveres i ægte lyst læder.
• Indirekte og intim belysning over siddepladserne, til jeres bedste ferieoplevelser.
• Topkvalitets ventilation, som sikrer problemfri brug under alle vejrforhold.
• Kvalitets stereoanlæg med CD.
• Perforeret dørtrin hindrer kondens og tilfrysning.
• Glasfibertag er nemt at rengøre og sikrer mod haglskader og korrision.

2x
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• Vognene kan bruges hele året, med deres 35 mm total isolering.

4.9.2008 10:50:40

34

adiva 462 PD
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adiva
Afslappet og let, med smukke linier. Sådan oplever man Adiva´s interiør. Det praktiske design og
den enestående konstruktion gør indtryk på selv garvede caravan kendere. Ved første øjekast
bliver enhver imponeret af Adiva. Den får os til at længes efter livets smukke øjeblikke. Adiva er
anderledes, let genkendelig og helt sin egen. Den er skabt til os, der kræver lidt mere. Adiva er
en cool designet caravan med moderne runde, bløde og afstemte linier. Den er et udtryk for balance mellem skønhed, prestige og komfort. Det moderne interiør er designet med tidssvarende
høj-kvalitetsmaterialer. Nyd komforten. Den er en ganske særlig oplevelse.
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512 UP
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462 PD

553 PH

adiva
Banebrydende.
Adiva var banebrydende i design, da den så dagens lys første gang. Den blev senere et eksempel til efterfølgelse for ﬂere af vore
øvrige modeller. Adiva var den første campingvogn i nyere tid, der blev skabt i glasﬁber. Vognen har således kun et skuldertræk
til overs for de store hagl, du såmænd også kan risikere i Danmark. Adiva var vores syvmileskridt ind i fremtiden. Og den har da
også sat sit præg på vores øvrige vogne. Nytænkning, når det er bedst.

UP

513 LT
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553 PH
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513 LT

512 UP

adiva
Den fuldkomne vogn.
Nyd Adiva´s moderne interiør på alle tider af døgnet. Den tjener til beundring. Ganske enkelt fordi den byder på en perlerække af
funktionelle nyskabelser. Dertil kommer, at det prestigefyldte “samtalekøkken” – lækkert stereoanlæg med CD afspiller - bidrager til
følelsen af det fuldkomne. Adiva er luksus hele vejen igennem, med enten blæservarme og Ultra Heat (462 PD), eller det avancerede
Alde centralvarme fra model 512 UP og opefter. Dertil kommer den dejlige gulvvarme, der får hyggen til at sprede sig op gennem
vognen. Adiva kan leveres i ﬁre modeller, alle fremtidssikret ud til mindste detalje. I Danmark lagerføres Adiva i 2009 med det lyse

PH

512 UP
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Ohio Kirsch inventar. Vogne med mørkt Eifel Kirsch inventar kan leveres mod forudbestilling.
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553 PH

553 PH
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EKSTERIØR

462 PD

adiva

513 LT

G

G

adiva 553 PH
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Køkken

Bord

Siddegruppe

Klædeskab

Senge

Toiletrum

Gulv

G

Stuverum

P R O D U K T I N F O R M AT I O N
• Nyt møbelinventar i farve, Ohio Kirsche.

512 UP

• Nyt tagvindue, Mini Heki S, for mere lys og frisk luft.

553 PH

• Indirekte og intim belysning over siddepladserne, til jeres bedste behagelige ferie.
• Alde centralvarme system til drift på enten gas eller 220 volt.
• Mørke vinduer, som beskytter mod solens stråler og sikrer privatlivet.
• Indbygget musikanlæg med antenne.
• Avanceret elsystem forberedt til akkumulator, mover og solceller.
• Thetford sikkerhedsdør med ekstra låsepaler.
• Tag og sideplader i haglsikker glasfiber.

G
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T E K N I S K E D E TA L J E R
• adiva

• adora

• adora

• altea

Mørktonede vinduer beskytter mod solens
stråler og sikrer privatlivet.

Ny Hartal dør med vindue og sikkerhedslås.

Store panoramavinduer giver godt
lysindfald. Bag vinduet er der monteret
kassette med myggenet og rullegardin.

Dekorative sølvlister på overskabslåger.

• classica

• action • altea • classica • adiva

• altea

• altea • adora

Perforeret dørtrin, hvor det varme vand fra
centralvarmeanlægget passerer, modvirker
kondens og frost ved indgangsdøren.

Ny tagventil, Mini Heki S, med klart glas
giver mere lys i vognen.

Chassis type AL-KO Vario 3 er nu
standardudstyr i Altea serien. Giver
eminente køreegenskaber. Tysk topkvalitet.

Nyt praktisk og pladsbesparende
køkkensystem med to store gasblus, samt et
mindre blus monteret sammen med vasken.
Elektronisk tænding.

42
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• adora

• adora

• adora

• classica

Indirekte lys på begge sider af
spejlet i toiletrummet. Unik nyhed i
caravanbranchen.

Ny smart led-belysning i overskab og
udtræksskab.

Moderne designede overskabslåger med
vanilje farvet afrunding.

Nyt køkken, med Spinﬂo gaskomfur med
bageovn, i alle Classica modeller over 6
meter.

43

DK caravan 04.indd 43

• action

• classica

• altea • adora

• adiva

Stort funktionelt køkken i Action, lige så
rummeligt som i de store klassiske vogne.

Nyt 100 liter Dometic RM 8500 køleskab med
udtagelig frostboks. Skabet er udstyret med
lys og er særdeles energivenlig, da forbruget
på denne model er reduceret med 20%.

Mørke glas-afdækningsplader over vask og
gasblus.

Indirekte belysning ved siddegruppe.
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ADRIA CARAVAN Aps
Petersmindevej 10
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Dette katalog er en appetitivækker og illustrer Adrias spændvidde i udvalget af campingvogne.
Derfor kan der forekommer billeder, der ikke behøver at indgå i vore enkelte eksportlandes
sortiment.For at være sikker på, at de tekniske detaljer, som du efterspørger er korrekte, anbefaler
vi dig at tage en samtale med din lokale Adria forhandler.
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