
katalog  adria campingvogne



Novo mesto
  

Adria fabriken i Novo Mesto

adria mobil - Fremtidens campingvogne og autocampere bygget på 45 års erfaring.

I mere end 45 år har Adria skabt fortidens, nutidens og fremtidens 

mobile fritidsvogne. Denne erfaring kombineret med tusindvis af trofaste 

kunders tillid gennem årene har i dag gjort os til markedets førende 

producent af campingvogne og autocampere. Opskriften på succesen er 

vores ufravigelige mission, som siden starten har været, at sikre kunderne 

innovative og nyskabende produkter, kompromisløs håndværksmæssig 

kvalitet og fuld valuta for pengene.

Hos Adria investerer vi løbende i udvikling af både medarbejdere 

og produktion. Adrias fabrik er i dag den største, mest moderne og 

højteknologiske på det europæiske marked for fritidskøretøjer. Fabrikken 

danner fundamentet for det engagement og den ærekærhed, som hver 

medarbejder hos Adria møder på arbejde med hver eneste dag.  
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Adria team Danmark
  

Adria i Kolding
  

Adria netværkskort

Perfektion er vores passion… Adria netværk 

Adria Caravan Danmark i Kolding er dit danske Adria team. Vi har igennem 41 år repræsenteret 

Adria i Danmark og har både erfaringen og det know-how, som det kræver at levere markedets 

førende fritidsvogne til forhandlere over hele landet.
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fuld valuta

fuld valuta

Produkter som giver dig værdi for alle pengene

Valget er dit

Kompromisløs kvalitet og vedvarende brugsglæde er 

nøgleordene bag Adrias succes. Gennem 45 år har Adria 

baseret sin produktudvikling på know-how og stolte 

håndværksmæssige traditioner, som har sikret anerkendelse 

og tilfredse kunder over hele verden.  

Adria skræddersyr sine produkter til de enkelte markeder og 

tilbyder et omfattende udvalg af modeller og designs, som 

matcher de forskellige kunders krav.

Med et omfattende netværk af distributører og lokale 

importører kan Adria tilbyde en god og nærværende 

kundeservice i hvert eneste land i Europa.

Med en bred vifte af valgmuligheder, indretninger og 

udstyrsniveauer kan Adria dække et hvert behov, og uanset 

om du ønsker en campingvogn eller en autocamper, er du 

med Adria sikret markedets bedste køb. 
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altea

 7 modeller

 4-7 sovepladser



action

 2 modeller

 2-3 sovepladser



alpina

 8 modeller 

 4-8 sovepladser



adora

 11 modeller

 4-7 sovepladser



adora 
supreme

 3 modeller

 4-7 sovepladser



Living in Motion

side   12 side   18 side   24 side   30 side   34

adiva

 3 modeller

 4 sovepladser

 side   6
5
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Velkommen til sand luksus. Adiva repræsenterer det ypperste indenfor moderne campingvogne og er det 

naturlige valg for dig, der ønsker det bedste. Adivas smukke sølvfarvede sider i glasfiber forener sikkerhed 

med skønhed i ét kompromisløst udtryk.

adiva

avanceret skønhed

Totallængder 6,68 m. - 7,46 m.

Bredde 2,29 m - 2,45 m.

Total højde 2,58 m. Indvendig højde 1,95 m.

Egenvægt 1075 kg. - 1375 kg.

3 modeller

4 sovepladser

   
adiva 6-11

    
alpina 12

    
adora supreme 18

    
adora 24

    
action 30

   
altea 34
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avanceret skønhed8



Med sit smukt buede interiørdesign og 

sin gennemførte indretning er Adiva 

en ren fryd for øjnene. Komforten 

sikres med Alde´s centralvarmesystem, 

gulvvarme, stereoanlæg, et 

veludstyret køkken og store behaglige 

senge. Med Adiva har Adria skabt 

en unik campingvogn, hvor design, 

funktionalitet og komfort går op i en 

højere enhed. 

adiva
743 UP

  
adiva 553 PH

   
alpina

    
adora supreme

    
adora

    
action

   
altea 9



avanceret skønhed

Elegant og moderne design

Holdbare sider i sølvfarvet glasfiber

ALKO Delta chassis

Flytbar hjulafdækning med integreret 
teltprofil

Smukt designede vinduer

Overlegne køkkenfaciliteter

Komfortable sovepladser

Elektrisk gulvvarmesystem

Vandbåret varmesystem

Forberedt til klimaanlæg 

Stemningsfuld belysning

adiva  features, udstyr og modeller

ALKO chassis

Stor serviceklap

Spinflo komfur med gasbageovn

Anti-allergi 
koldskumsmadrasser

Ergonomiske
siddepladser

L

Alde centralvarmeanlæg til drift på gas og el. ALKO chassisErgonomiske siddegrupper Sider og tag i glasfi ber

Varmt vand

Glasfiber eksteriør
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adiva

4
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Modeller til par
5
5
3
 P

H

4

Hyndebetræk  Silver Sand

Elektrisk gulvvarme

Bruser og toilet
WC

Alternativt betræk  Lys læder

No.No. Antal personer   Køkken   Bord   Siddegruppe   Klædeskab   Sengepladser   Badeværelse   Gulv 11

HHHHHHyyyyynnnnndddddddeeeeebbbbbbbeeeeetttttrrrrrææææækkkkkk  SSS S lilililver SSSa dnd AAAllltternatiivt betræk  Lys læder
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Skru forventningerne op og glæd dig til en campingvogn i særklasse. Den nye Alpina linie matcher alle 

drømme og byder på rummelige og luksuriøse rammer om dine ferier - året rundt. Med det stærke karros-

seri i glasfiber er sikkerheden i top, mens det moderne design sikrer, at Alpina er ligeså smuk at se på, som 

den er behagelig at bo i.

alpina

luksus og varme året rundt

Totallængder 7,63 m - 9,31 m

Bredde Supreme 2,45 m. - Comfort 2,48 m

Højde 2,58 m

Egenvægt 1400 kg. - 1800 kg.

8 modeller

4 - 8 sovepladser

  
adiva 6

   
alpina 12-17

    
adora supreme 18

    
adora 24

    
action 30

   
altea 34 13



luksus og varme året rundt14



Alpina er skabt til at blive brugt 

året rundt. Vognen er topisoleret, 

og det nye Styrofoam gulv sikrer 

varme og komfort på selv de 

koldeste vinterdage. Det forstærkede 

ALKO chassis højner sikkerheden, 

mens Alde centralvarmesystemet 

og det gennemførte interiør giver 

en afslappende fornemmelse af 

luksus. Alle Alpina modellerne fåes 

i to varianter. COMFORT udgaven 

har karosserisider i hammerslået 

aluminium, åbningsbare vinduer, som 

er monteret i ophængsskinne samt 

elektrisk gulvvarme. Egenvægten 

på COMFORT udgaven er lavere 

end for SUPREME modellerne.

SUPREME modellerne har vandbåren 

gulvvarme,søjle bordsokkel 

glasfibersider samt Seitz vinduer 

monteret i vinduesrammer. Prisen er 

dermed lidt højere på SUPREME.

alpina

  
adiva

   
alpina 663 PT

    
adora supreme

    
adora

    
action

   
altea 15



luksus og varme året rundt

Egnet til helårsbrug

Moderne design

Klassens mest rummelige caravan

Flytbar hjulafdækning med 
integreret teltprofil

Forstærket karrosseri i glasfiber eller 
hammerschlag-karrosseri. Begge Alpina 
serier har glasfibertag.

Nyt forstærket ALKO chassis

Seitz vinduer i Supreme

Ny Styrofoam gulvisolering

Alde vandbåret gulvvarmesystem eller 
elektrisk gulvvarme

Alde vandbåret varmesystem til gas og el.

Fremragende isolering og ventilation

Stemningsfuld LED-belysning

alpina  features, udstyr og modeller Anti-allergi koldskumsmadrasser

Spinflo komfur med gasbageovn

50 l vandtank

Antal sengepladser: 4 - 8

Multimedia- og TV-løsninger

Vandvarme

50

Alde vandbåret varmesystem til gas og el. ALKO chassis og AKS stabiliseringssystemStemningsfuld LED-belysning Styrofoam gulvisolering

Glasfiber karosseri

Elektrisk gulvvarme

Egnet til helårsbrug
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alpina

Alternative betræk  Lyst læder
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Modeller til familier 

7
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Modeller til par

7
4
3
 U

T

7
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Hyndebetræk  Silver Sand

No.No. Antal personer   Køkken   Bord   Siddegruppe   Klædeskab   Sengepladser   Badeværelse   Gulv 17

AAAllltternatiive betræk  Lyst læderHHHHHHHHyyyyyynnnnnddddddddeeeeeebbbbbbbbeeeeettttttttrrrrrææææækkkkkkkk  SSS Sililililveverr SSSSa ddnd
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Adora Supreme er en 2011-nyhed fra Adria. Den nye Adora Supreme tager udgangspunkt i Adora-seriens 

velkendte høje kvalitet, men er blevet tilført et  mere moderne og markant design samt et endnu højere ud-

styrsniveau. Adora Supremes udtryk er enkelt, stilfuldt og tidssvarende med bl.a. sølvfarvede sider i glasfiber.

adora supreme

design og komfort i topklasse

Totallængder 6,73 m. - 7,54 m

Bredde 2,29 m. - 2,45 m

Højde 2,58 m

Egenvægt 1130 kg. -1400 kg.

3 modeller

4 - 7 sovepladser

  
adiva 6

   
alpina 12

    
adora supreme 18-23

    
adora 24

    
action 30

   
altea 34 19



design og komfort i topklasse20



adora 
supreme

Indvendigt byder Adora Supreme på 

det effektive Alde centralvarmeanlæg, 

et moderne to-farvet interiør, 

stemningsfuld belysning, et 

veludstyret og funktionelt 

køkkenafsnit samt et imponerende 

udstyrsprogram, som kan tilfredsstille 

selv de mest kræsne og forvænte 

campister.

      
adiva

      
alpina

      
adora supreme 563 PT

      
adora

      
action

      
altea 21



Stærkt glasfiberkarrosseri

Flytbar hjulafdækning med integreret 
teltprofil

ALKO Delta chassis

Moderne interiør

Høj indvendig komfort

Inventar med kontrast

Integrerede audio- og TV-løsninger

Stemningsfuld LED-belysning

Gulvvarme

22

adora supreme  features, udstyr og modeller 50 l vandtank

ALKO chassis

Antal sengepladser: 7

Multifunktionelt komfur

Multimedia- og TV-løsninger

Anti-allergi koldskumsmadrasser

50

Elektrisk gulvvarme

design og komfort i topklasse

Haglsikret karosseri i glasfi ber Elektrisk gulvvarmeNy integreret belysning i loft Audio- og TV-løsninger HHaHaHaHa lglglglgl isisisisikkrkrkrkretetetetet kkkk karararararosososososseseseseseriiriririri iiiii i gggg gllalalalala fisfisfisfisfisfibbbbb bererererer lElElElElEl kekekekekektrtrtrtrtriisisisisiskkkkkk gugugugugullvlvlvlvlvvavavavavarmrmrmrmrmeeeeeNy integreret belysning i loft AAudididio- og TVTVTVTV lll-løsøs iininingnggngerererer



adora supreme 23

Alternativt betræk  Lyst læder

Modeller til familier 
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Hyndebetræk  Dynamic Silver

No.No. Antal personer   Køkken   Bord   Siddegruppe   Klædeskab   Sengepladser   Badeværelse   Gulv

AAAllltternatiivt betræk  Lyst læderHHHHHHyyyyynnnnndddddddeeeeebbbbbbbeeeeetttttrrrrrææææækkkkkk  DDD D nynamiic S Sililver
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I den nye 2011-udgave er Adora blevet intet mindre end den komplette campingvogn. Det klassiske design 

og de gennemprøvede indretninger komplementeres med en række nye funktionelle detaljer og et højt ud-

styrsniveau. Vognen fuldendes af sit karrosseri i glasfiber, som giver øget styrke og sikkerhed. 

adora

gennemført ferieglæde

Totallængder 6,54 m. - 8,03 m.

Bredde 2,29 m. - 2,45 m.

Højde 2,58 m.

Egenvægt 1040 kg. – 1300 kg.

11 modeller

4 - 7 sovepladser

  
adiva 6

   
alpina 12

    
adora supreme 18

    
adora 24-29

    
action 30

   
altea 34 25



gennemført ferieglæde26



Indvendigt har Adora alt det, du kan 

forvente af en moderne ferievogn 

- og mere til. Her skal du ikke købe 

ekstra pakker, for Adria har det vi 

kalder all-inklusive. Et helt igennem 

indbydende interiør og en lang række 

funktionelle detaljer skaber rammerne 

om den perfekte ferie.

adora

      
adiva

      
alpina

      
adora supreme

      
adora 472 LU

      
action

      
altea 27



Forstærket glasfiberkarrosseri

Flytbar hjulafdækning med integreret 
teltprofil

ALKO Delta chassis

Nyt smagfuldt interiør

Praktisk multifunktionelt køkken

Audio og TV-løsninger

Stemningsfuld LED-belysning

Gulvvarme

28

adora  features, udstyr og modeller

gennemført ferieglæde

Glasfiberkarrosseri

50 l vandtank

ALKO chassis

7 sengepladser

Anti-allergi koldskumsmadrasser

Multifunktionelt komfur

50

Multimedia- og TV-løsninger

Elektrisk gulvvarme AKS sikkerhedskobling+ALKO Delta chassisIndirekte LED-belysning Multifunktionelt komfur og vask (2+1 gasblus) ElElElElEl kekekekekttrtrtrtriisisisiskkkkk guggugugulvlvlvlvlvvavavavavarmrmrmrmrmeeeee AKAKAKAKAKSSSSSS isisisisisikkkkkkkkkkkkerererererhheheheheheddsdsdsdsdskkokokokokoblblblblblbliinininining+g+g+g+g+ALALALALAL OKOKOKOKOKO DDDD Delleleleleltatatatata cccc chahhahahahassssssssssisisisisisIndirekte LED-belysning MMulltltifififunkkktktiiiionenelltltlt kkk kommomfuffufufurrrr ogogogog vvv vasasasaskkkkk (2(2(2(2(2 1+1+1+1+1 ggg gasasasasblblblblblusususus)))))



adora 29

Modeller til familier 

Modeller til par
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Hyndebetræk  Dynamic Silver 

No.No. Antal personer   Køkken   Bord   Siddegruppe   Klædeskab   Sengepladser   Badeværelse   Gulv

HHHHHHyyyyynnnnndddddddeeeeebbbbbbbeeeeetttttrrrrrææææækkkkkk  DDD D nynamiic S Sililver 
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Action er den lette, sporty og praktiske campingvogn, der med sin helt egen charme indbyder til eventyr og 

oplevelser. Vognens lette konstruktion og aerodynamiske form sikrer en ultimativ rejsefrihed, og det dyna-

miske design tiltrækker positiv opmærksomhed, hvor end du kommer frem.

action

innovativ charme

Totallængder 5,17 m.

Bredde 2,20 m.

Højde 2,54 m.

Egenvægt  775 kg.

2 modeller

2 - 3 sovepladser

  
adiva 6

   
alpina 12

    
adora supreme 18

    
adora 24

    
action 30-33

   
altea 34 31



innovativ charme

361 LH

361 LH

361 LH

361 LH 361 PT
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action 33

Modeller til par

3
61

 P
T

2+1+1

3
61

 L
H

2+1+1

Haglsikret karrosseri i glasfi ber ALKO chassisPanoramavindue

action  features, udstyr og modeller

Aerodynamisk design - letkørende

Aerodynamisk design

Kompakt letvægtsdesign

Let at trække

ALKO chassis

Forstærket glasfiberkarrosseri

Panorama-tagvindue

Komfortable senge 

Kompakt og multifunktionelt 
badeværelse

Hyndebetræk  Brenda Kompakt

XXL bagageklap

Toilet og brus

Glasfiberkarrosseri

40 l vandtank
40

WC

XXL

No.No. Antal personer   Køkken   Bord   Siddegruppe   Klædeskab   Sengepladser   Badeværelse   Gulv

HHaHaHaHa lglglglgl isisisisikkrkrkrkr tetetetet kkkk kararararrorororossssssssererereriiiii iiiii lglglglglasasasasfififififi bbebebeberrrr ALALALALALKOKOKOKOKO cccc chahahahahassssssssssisisisisisPanoramavindue Aeroddyna imi ksk d desiiign - llle ktktktkørørenendddede

Hyndebbettrækkkk  B Bre ddndndaa
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Altea er skabt til nutidens unge, ældre og aktive familier. De børnevenlige og funktionelle indretninger 

kombineret med et gennemført moderne design gør Altea til den fuldendte familievogn, som tilbyder fuld 

valuta for pengene. Med en solid konstruktion og et væld af funktionelle detaljer kan Altea danne rammen 

om familiens ferieminder mange år frem i tiden.

altea

aktiv, ukompliceret og moderne

Totallængder 5,81 m. - 7,26 m.

Bredde 2,07 m. - 2,29 m.

Højde 2,58 m.

Egenvægt  800 kg. - 1050 kg.

7 modeller

4 - 7 sovepladser

  
adiva 6

   
alpina 12

    
adora supreme 18

    
adora 24

    
action 30

   
altea 34-39 35



aktiv, ukompliceret og moderne36



Den nye Altea er en veldesignet, 

ukompliceret og moderne 

letvægtsvogn, som gør sit til, at 

familiens ferier bliver en succes. Et 

indbydende og funktionelt interiør, et 

højt udstyrsniveau med blæservarme, 

varmt vand i køkken og bad, Heki II 

tagventil og et særdeles veludstyret 

køkken er blot et par af de detaljer, 

der gør Altea så unik.

altea

   
adiva

      
alpina

      
adora supreme

      
adora

      
action

      
altea 542 PK 37



Lav vægt

Stærkt glasfibertag

Flytbar hjulafdækning med 
integreret teltprofil

ALKO chassis

Madrasser i koldskum

Nyt to-farvet interiørdesign

Praktisk og funktionelt køkken

38

altea  features, udstyr og modeller

aktiv, ukompliceret og moderne

50 l vandtank

ALKO chassis

Antal sengepladser: 7

Multifunktionelt komfur

50

Haglsikret glasfi bertag ALKO chassisFunktionelt komfur og vask (2+1) Flytbar hjulafdækning med integreret teltprofi l HHaHaHaHa lglglglgl isisisisikkrkrkrkretetetetet gggg glalalalala fisfisfisfisfisfibbbbb bererererertatatatataggggg ALALALALAL OKOKOKOKOKO cccc chhahahahahassssssssssiisisisisisFunktionelt komfur og vask (2+1) FllFl tytbbbar hjhjhjhj lllul ffafafdddædækkknkniininingggg memememeddddd iininininttetetetegrgrgrgrerererer tetetetet tttt t lelelelelttptptptprorororofififififi lllll



altea 39

Alternative betræk  Planet Blue

Modeller til familier 
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Modeller til par
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Hyndebetræk  Retro antrasit

No.No. Antal personer   Køkken   Bord   Siddegruppe   Klædeskab   Sengepladser   Badeværelse   Gulv

AAAllltternatiive betræk  Planet BlueHHHHHHyyyyynnnnndddddddeeeeebbbbbbbeeeeetttttrrrrrææææækkkkkk  RRR Retetro a tntra isit
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DK

Besøg Adria Caravan Danmarks website for 

information og de seneste nyheder om Adria i 

Danmark. På websitet kan du finde masser af 

produktinformation og - fakta samt tage en 360 

graders tur rundt om samtlige modeller.

Adria tilbyder sin helt egen omfattende linie af fritidsbeklædning og 

accessories. Som noget nyt i 2011 kan du købe vores eksklusive accessories 

direkte i Adrias online shop.

Besøg www.adria.dk, se det store udvalg og bestil de ønskede varer online.
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adria shop
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ADRIA CARAVAN ApS

Petersmindevej 10

DK-6000 Kolding

Telefon: +45 75519600

Fax: +45 75519601

mail@adria.dk

www.adria.dk

Nogle af modellerne er iført tøj fra Adria´s 

nye kollektion.

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 fejl og

ADRIA MOBIL, d.o.o. 
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