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adria caravans

Adria i bevægelse.
Historien om Adria er en historie om
en virksomhed i stadig fremgang. I 45
år har vi været drevet af en ufravigelig
vision om at levere kvalitet og fuld
valuta for pengene. Dette kombineret
med nytænkning og en konstant
stræben efter forbedring har sikret, at
Adria i dag kan indtage en plads som
førende producent af campingvogne
med forhandling i mere end 25 lande
over hele verden.
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Novo mesto

Piran

Kranjska Gora

Adrias fabrik

Viden, tradition, erfaring, teamwork og personligt engagement er nogle af de vigtigste grundpiller i Adrias solide
fundament. Uden disse havde vi aldrig nået vores nuværende
position. Kun ved at efterleve vores værdier til perfektion kan
vi opfylde vores målsætning og gøre os fortjent til pladsen
som din trofaste fritidspartner i mange år frem.

Adrias team arbejder for dig.

Bevæg dig ind i 2010.
Hos Adria er vi overbeviste
om, at vi kan tilbyde dig alt,
hvad du ønsker - og mere
til. Vi ved, at der ikke ﬁndes
to kunder, der er ens, og
derfor tilbyder vi et bredt
modelprogram med utallige
valgmuligheder og plads til
individualisme. Du skal blot
ﬁnde den løsning, som passer
til dig.

http://www.adria.dk

info adria
Adria Caravan i Kolding er centralt beliggende, direkte ved motorvejstilslutninger, og råder over 10.000 m2 lagerplads.

Team Adria Caravan Danmark.
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Fremtiden i bevægelse.
Lad Adria følge dig på vejen mod fremtidens oplevelser. Friheden og eventyret venter forude. Vi forstår, hvad du forventer af en campingvogn, og
vores produkter giver dig alt det, du drømmer om.

adiva

avanceret skønhed.
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classica

forvent lidt mere.

adora

kompromisløs komfort.

action

smart, praktisk og let.

altea

ukompliceret og attraktiv.

4 modeller

8 modeller

11 modeller

2 modeller

8 modeller

2-4 personer

4-8 personer

4-7 personer

2-3 personer

4-6 personer

side 6
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side 18



side 24



side 30

living in motion
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adiva
avanceret skønhed.
Allerede ved første øjekast ser man, at Adiva er noget særligt. Med en perfekt balance mellem moderne
design, stolte håndværksmæssige traditioner og det seneste indenfor luksusteknologi skiller glasﬁbervognen Adiva sig ud fra mængden. Udforsk ﬁnesserne, nyd skønheden og lad dig forføre.

Indvendig længde 4,74 m. – 5,54 m.
Totallængde 6,68 m. – 7,49 m.
Bredde 2,29 m – 2,45 m.
Total højde 2,58 m.
Indvendig højde 1,95 m.
Egenvægt 1075 kg. – 1350 kg.
Totalvægt 1300 kg. – 1700 kg.
4 modeller
2-4 personer

adiva 6-11
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avanceret skønhed.

Adivas bløde møbler og dristige
kurvede linjer sætter standarden
indenfor fremtidens indretning
af campingvogne. At træde ind i
Adiva er som at komme ind på et
luksushotel, hvor komfort, nydelse og
æstetik går op i en højere enhed.Tænd
for stereoanlægget og slap af til din
yndlingsmelodi.

adiva
adiva 553 PH

classica

adora

action

altea
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Mini Capice gasblus

AEGIS antibakterielle madrasser

Ny og bedre belysning

Ny indgangsdør

adiva features, udstyr og modeller.
De nye farvede udvendige plast-proﬁler kombineret med den trendy graﬁske udsmykning matcher perfekt de grå sider i haglsikker polyester.
Den nye indgangsdør, som er både højere og bredere giver let adgang til vognen. Døren har desuden ﬂuenet og integreret beholder til affald.
Indvendigt har Adiva gennemgået en sand forvandling: nye farver på møbler, ny gulvbelægning og mange nye indretningsdetaljer giver en
luksuriøs og god rumfornemmelse.
Møblerne er en fryd for øjet, og når du først har sat dig i en af sofaerne, vil du næppe have lyst til at rejse dig igen.
Nye bordplader, ny vægbeklædning og en nyudviklet spotbelysning skaber et moderne og tidssvarende udtryk.
Det nye frostede vindue på toilettet giver både privatliv og masser af lys.
Den stærke karosseri konstruktion er samlet med en helt ny teknologi uden brug af skruer.
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udstyr 

Udvendig polyesterbeklædning

L

Stor serviceklap

Anti-allergi springmadrasser

Ergonomiske sæder

Indlagt varmt og
koldt vand i køkken
og bad

standard tekstil  Sandy BT

alternativ tekstil  Lyst ægte læder

vogne for par 

4

4

4

4

No.

Antal sovepladser
Køkken
Bord
Siddegruppe

Elektrisk
gulvvarme

WC

Toilet med bad

50

50 l vandtank

553 PH

513 LT

512 UP

462 PD

Klædeskab
Sovepladser
Toiletrum
Gulv

adiva

11

side

12

classica
forvent lidt mere.
Med Classica kan du forvente en campingvogn i en klasse for sig. Vores populære luksusvogn er skabt til
kræsne og kvalitetsbevidste campister, som ikke går på kompromis. Med bl.a. stereoanlæg, centralvarmesystem, gulvvarme og utallige komfortdetaljer er Classica også velegnet til langtids – og vintercamping. Det
er svært at yde Classica retfærdighed med ord. Dette er en vogn, der skal opleves. To af modellerne fås med
komfortable lænestole med tilhørende fodskamler.

Indvendig længde 5,10 m – 7,44 m.
Totallængde 7,15 m. – 9,31 m.
Bredde 2,45 m.
Totalhøjde 2,60 m.
Indvendig ståhøjde 1,95 m.
Egenvægt 1200 kg. – 1650 kg.
Totalvægt 1500 kg. – 2000 kg.
8 modeller
4-8 personer

adiva 6

classica 12-17

adora 18

action 24

altea 30

13

14

forvent lidt mere.

Classica stiller selv den mest erfarne
og kritiske campist tilfreds, og
samtidig er vognen skabt til at
blive brugt i al slags vejr. Med det
unikke ALDE centralvarmesystem
og indbygget gulvvarme giver
vognen dig hjemlig komfort på selv
de koldeste vinterdage. Det nye
forstærkede ALKO chassis og den
nye 3-punkts-lås på indgangsdøren
sikrer desuden en optimal tryghed
og sikkerhed. Glasﬁbertaget sikrer
dig for ubehagelige oplevelser med
haglskader.

classica
adiva

classica 743 UL

adora

action

altea

15

AEGIS antibakterielle madrasser

ny indvendig belysning

ALDE varmesystem til drift på både 220 volt og gas

ny og større indgangsdør

classica features, udstyr og modeller.
Med ALDE centralvarmesystemet og din indbyggede gulvvarme kan du holde varmen på selv de koldeste vinterdage.
Effektiv ventilation og isolering sikrer komforten året rundt.
Da sikkerheden er altafgørende, har Classica et nyudviklet og forstærket ALKO chassis med ekstra midterunderstøtning.
Den stærke karosseri-konstruktion er samlet med en helt ny teknologi uden brug af skruer.
Det nye frostede vindue på toilettet giver både privatliv og masser af lys.
Den nye indgangsdør, som er både højere og bredere giver let adgang til vognen er udstyret med 3-punkts-lås.
Døren har desuden ﬂuenet og integreret beholder til affald.
Nyt indbydende tekstildesign, ny vægbeklædning, forbedret belysning og ny praktisk gulvbelægning giver Classica et moderne og eksklusivt look.
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udstyr 

Spinﬂo system med
4 store gasblus og
gasbageovn i en unit.

Varmt vand i både
køkken og bad

Anti-allergi
madrasser

Antal sovepladser:
8

WC

Toilet med bad

standard tekstil  Klub Beige

alternativ textil  Lyst ægte læder

663 KP

2x

2x

6+1

8

743 UT

6

663 UK

6

613 PK

familievogne 

2x

2x

vogne for par 

4

4

4

6

No.

Antal sovepladser
Køkken
Bord
Siddegruppe

Ventilation

Elektrisk gulvvarme

743 UP

743 UL

613 PU

513 UP

Klædeskab
Sovepladser
Toiletrum
Gulv

classica

17

side

18

adora
kompromisløs komfort.
Hvis du søger kvalitet og komfort i skøn forening, skal du se nærmere på Adora. Her ﬁnder du moderne
design, gennemført kvalitet og en lang række funktionelle detaljer, som sikrer dig optimal komfort på
ferien. Adoras tag, for og bagende i glasﬁber er din garanti for mange års glæde og gode oplevelser uden
haglskader.

Indvendig længde 4,66 m. – 6,10 m.
Totallængde 6,54 m. – 8,03 m.
Bredde 2,45 m.
Totalhøjde 2,58 m.
Indvendig ståhøjde 1,95 m.
Egenvægt 1000 kg. – 1260 kg.
Totalvægt 1300 kg. – 1700 kg.
11 modeller
4-7 personer

adiva 6

classica 12

adora 18-23

action 24

altea 30
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20

kompromisløs komfort.

Adora tilbyder indretninger som
ingen andre. De nye modeller ﬂytter
endnu en gang grænserne for
begrebet komfort, og du kan bl.a.
se frem til gulvvarme, et køkken i
særklasse, et innovativt integreret
multimediesystem med stereoanlæg
og et helt igennem dynamisk design.
Glæd dig, overgiv dig og lad Adora
bevæge dig videre.

adora
adiva

classica

adora 563 PK

action

altea

21

Gasblus og vask (2+1)

Ny indvendig belysning

AEGIS antibakterielle springmadrasser

Ny indgangsdør

adora features, udstyr og modeller.
Den nye indgangsdør, som er både højere og bredere giver let adgang til vognen. Døren har desuden heldækkende
ﬂuenet og integreret beholder til affald.
For og bagende er samlet med en helt ny teknologi uden brug af skruer.
Det nye frostede vindue på toilettet giver både privatliv og masser af lys.
Opdateret interiør med bl.a. afrundede hjørner i køkkenet, ny bordbelægning, ny vægbeklædning, ny gulvbelægning samt
nyudviklede spots og loftslamper.
Det nye bløde tekstildesign forener anvendelighed med moderne design og er særdeles velegnet til brug hele året rundt.
Den nye Adora har lækkert stereoanlæg med CD og er født med indbyggede højttalere.
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udstyr 

50

50 l indbygget
vandtank

Tysk kvalitets
ALKO chassis

Antal sovepladser:
7

Multifunktionelt
gasblus

Anti-allergi
springmadrasser

standard tekstil  Silver Tropicano

alternativ textil  Musnatur

alternativ textil  Ægte læder

3x

4

5

472 LU

4

462 PU

6

462 PS

7

563 TK

6

563 PT

vogne for par 

563 PK

familievogne 

alternativ textil  Klub Leaves

vogne for par 

4

4

4

4

4

No.

Antal sovepladser
Køkken
Bord
Siddegruppe

Løsninger til
multimedia & TV

613 HT

563 PU

542 UT

512 UL

512 UP

Klædeskab
Sovepladser
Toiletrum
Gulv

adora

23

side

24

action
smart, praktisk og let.
Action er den kompakte og lette rejsevogn med fantastiske køreegenskaber og sin helt egen charme. Vognen
udstråler evig ungdom og skiller sig ud fra mængden som en sporty, moderne og praktisk følgesvend på
ferierne.

Indvendig længde 3,61 m.
Totallængde 5,17 m.
Udvendig bredde 2,20 m.
Udvendig højde 2,54 m.
Indvendig ståhøjde 1,95 m.
Egenvægt 775 kg. – 800 kg.
Totalvægt 1000 kg.
2 modeller
2-3 personer

adiva 6

classica 12

adora 18

action 24-29

altea 30
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26

smart, praktisk og let.

Action er udstyret med alle
nødvendige bekvemmeligheder og
med sit unikke karrosseri udført i
polyester, står vognen klar som din
trofaste rejsekammerat i mange år
frem. Det innovative design både
udvendigt og indvendigt gør desuden
Action til en daglig fryd for øjnene og
tiltrækker med garanti beundrende
blikke.

action
adiva

classica

adora

action 361 LH

altea
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Mulighed for panoramavindue

Dynamisk udstråling

Karrosseri i polyester sikrer dig mod bl.a. haglskader

Ny og større indgangsdør

action features, udstyr og modeller.
Det unikke polyesterkarrosseri - med smart og moderne design - sikrer dig adskillige års brugerglæde.
Den nye indgangsdør, som er både højere og bredere giver let adgang til vognen. Døren har desuden ﬂuenet
og integreret beholder til affald.
Det nye frostede vindue på toilettet giver både privatliv og masser af lys.
Nye indvendige features i 2010-modellen: ny smart gulvbelægning, ny indvendig belysning med både spots
og loftslamper, nyt og moderne tekstildesign m.m.
Action kan mod tillæg leveres med stort panoramavindue, som giver dig frit udsyn til nattens stjernehimmel.
Action er den ultimative og letkørte rejsevogn, som med sit charmerende udseende er klar til at tage verden med storm.
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udstyr 

Kompakt design

L

Store
serviceklapper

WC

Bruser med koldt
og varmt vand.
Vandskyllende toilet

Glasﬁberkarosseri

40

50 l indbygget
vandtank

standard tekstil  Stripped Velved

alternativ textil  Pearl Jam

vogne for par 

3

3

No.

Antal sovepladser
Køkken
Bord
Siddegruppe

361 PT

361 LH

Klædeskab
Sovepladser
Toiletrum
Gulv

action

29

side

30

altea
ukompliceret og attraktiv.
Altea er den friske og funktionelle familievogn, som tilbyder fuld valuta for pengene og indretninger, som
det er mere end svært at ﬁnde bedre. Moderne design, solid konstruktion, gennemført kvalitet, rummelighed
og en overraskende attraktiv pris sikrer Altea en plads som den aktive families yndling.

Indvendig længde 3,92 m. – 5,36 m.
Totallængde 5,79 m. – 7,24 m.
Bredde 2,08 m. – 2,29 m.
Totalhøjde 2,53 m.
Indvendig ståhøjde 1,95 m.
Egenvægt 800 kg. – 1015 kg.
Totalvægt 1100 kg. – 1300 kg.
8 modeller
4-6 personer

adiva 6

classica 12

adora 18

action 24

altea 30-35

31

32

ukompliceret og attraktiv.

Med Altea får du letkørende
familieglæde og alle de funktionelle
detaljer, som sikrer, at ferien bliver
en succes - år efter år. Glæd dig
over den praktiske indretning, det
indbydende interiør i høj kvalitet, de
mange gennemtænkte løsninger og
det multifunktionelle køkken med
2+1 gasblussystemet, som fungerer
fantastisk i praksis.

altea
adiva

classica

adora

action

altea 542 PK
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Gasblus og vask (2+1)

Nye metalholdere på overskabslåger

Afrundende hjørner

Ny indgangsdør

altea features, udstyr og modeller.
Den nye indgangsdør, som er både højere og bredere giver let adgang til vognen.
Det multifunktionelle køkken (2+1) gør madlavningen til en fornøjelse. Gasblussene har elektronisk tænding samt aﬂøb for eventuel overkogning.
Nye indvendige features i 2010-modellen: ny gulvvinyl, ny indvendig belysning med både spots og loftslamper, nyt og moderne tekstildesign m.m.
Det nye frostede vindue på toilettet giver både privatliv og masser af lys.
Nyt indbydende tekstildesign, ny loftsbeklædning, forbedret belysning og ny praktisk gulvbelægning giver Altea et helt nyt, lyst og moderne look.
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udstyr 

50

50 l indbygget
vandtank

Tysk ALKO
kvalitets-chassis

Antal sovepladser:
6

Multifunktionelt
gasblus

standard tekstil  Tristan

alternativ textil  Islanda

512 DT

2x

6

3x

6

542 PK

6

542 DT

6

462 PK

familievogne 

3x

2x

vogne for par 

4

4

4

4

No.

Antal sovepladser
Køkken
Bord
Siddegruppe

512 UP

512 PU

432 PX

390 PS

Klædeskab
Sovepladser
Toiletrum
Gulv

altea
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ADRIA CARAVAN ApS
Petersmindevej 10 DK-6000 Kolding
Telefon: +45 75519600
Fax: +45 75519601
E-mail: mail@adria.dk
www.adria.dk

ADRIA MOBIL, d.o.o.
â 6traËka cesta  â  1ovo mesto â 6loveniMa
7el.       â )a[      
â (mail info#adriamoEil.si â :eEsite ZZZ.adriamoEil.com

Dette katalog er udelukkende udviklet til illustrative formål. Produkterne i kataloget kan være vist med ekstraudstyr og/eller udstyr, som ikke er standard på det danske marked. Der tages forbehold for
ændringer i de tekniske specifikationer. Kontakt din lokale forhandler for uddybende information.
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