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8 forskellige modeller
3 modeller med køjer
4 modeller med dobbeltseng
1 model med enkeltsenge
1 model med 2 x siddegrupperaltea

action

adora

astella glam

alpina

2 modeller (3 varianter)
1 model med enkeltsenge
1 model med fast dobbeltseng
 

12 forskellige modeller
3 modeller med køjer
4 modeller med dobbeltseng
5 modeller med enkeltsenge
 

2 forskellige modeller
1 model med dobbeltseng
1 model med enkeltsenge
 

8 forskellige modeller
2 model med køjer
3 modeller med dobbeltseng
3 model med enkeltsenge
 

Overblik

Antal sovepladser ...................... 4-6
Manuel elevationsbund ............ Nej
TV-arm ....................................... Ja
Varme ......................................... Truma
Gulvvarme .................................. Nej
Glasfi ber ..................................... På taget

Antal sovepladser ...................... 2-3
Manuel elevationsbund ............ Ja
TV-arm ....................................... Ja
Varme ......................................... Trumavent
Gulvvarme  ................................. Nej
Glasfi ber ..................................... Tag/karros

Antal sovepladser ...................... 4-7
Manuel elevationsbund ............ Ja
TV-arm ....................................... Ja
Varme ......................................... Trumavent
Gulvvarme .................................. EL
Glasfi ber ..................................... Tag/karros

Antal sovepladser ...................... 4
Manuel elevationsbund ............ Ja
TV-arm ....................................... Ja
Varme ......................................... Alde
Gulvvarme (el) ........................... Ja
Glasfi ber ..................................... Tag/karros

Antal sovepladser ...................... 4-7
Manuel elevationsbund ............ Ja
TV-arm ....................................... Ja
Varme ......................................... Alde
Gulvvarme .................................. Alde
Glasfi ber ..................................... Tag/karros
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Modelår 2013

Bedst som vi troede at det nedadgående salg af camping-
vogne i Danmark ville fl ade ud, skulle 2012 vise sig at blive 
en sæson der igen var præget af tilbagegang.
Totalmarkedet for sæson 2012 lyder på et fald på godt 
20% mens Adria’s markedsandel er gået tilbage med knap 
1%. En faldende markedsandel er ikke tilfredsstillende set 
i lyset af, at vi har kunnet levere vogne hele året, vi har et 
konkurrencedygtigt produkt og vi har markedsført os mas-
sivt! Det vil vi have rettet op på i den forestående sæson.
Når vi ser bort fra dette har vi trods alt set fl ere sundheds-
tegn i samfundet i den forgangne sæson - forårsmånederne 
hos caravanforhandlere tydede på en opblødning - kun-
derne vendte tilbage til forhandlingsbordene… et sund-
hedstegn!
I samfundet ser boligpriserne ud til at have nået bunden, 
og seneste meldinger fortæller, at priserne retter sig og 
at antallet af boliger til salg er faldet sammenlignet med 
sidste år… endnu et muligt sundhedstegn.
Men sundhedstegn alene giver os ikke smør på brødet – til 
gengæld håber vi, at de indikerer at hjulene er stoppet 
med at løbe baglæns og samfundet så småt er begyndt at 
trække i den anden retning.
 
Flere nyheder
For modelåret 2012 byder Adria på fl ere nyheder. Astella 
Glam Edition er sammen med den nye generation af Alpina 
årets helt store nyheder der kommer til at trække nysgerrige 
campister ud i salgslokalerne. 

Astella Glam er en helt ny og spændende serie camping-
vogne i ”high-end” klassen. Serien er indbegrebet af luksus 
og lækre løsninger og er det ypperste Adria kan byde på 
når kunden ønsker ekstravagance.
Astella Glam har fået sit tilnavn fra det internationale 
begreb ”Glamping” som på engelsk betyder ”camping in 
glamorous style”. Astella Glam kommer i sæson 2013 i 2 
forskellige modeller.

Alpina serien går efter 4 års levetid ind i sin 2. generation 
med et nyt og elegant eksteriør. Den kommer i 8 forskel-
lige modeller alle med glasfi bersider, Alde-central og 
-gulvvarme, vinterisolering, Seitz vinduer og alt det øvrige 
velkendte udstyr. Tre modeller er ud gået, en er ændret og 
tre nye modeller er kommet til.

Adora serien fi ndes i 12 forskellige modeller, og Adora kan 
igen i år forudbestilles med Alde centralvarme. Søjlebord 
er nu standard i alle modeller der nu også tæller en 612 
UL samt en 643 HT. Herudover har Adora fået en facelift 
udvendigt.

Altea serien indeholder nu også den populære model 462 
PU så udvalget af modeller tilsammen udgør 8 stk. i denne 
serie. I de modeller hvor konstruktionen tillader det, er der 
kommet ekstra stor serviceluge.

Action serien er vokset til 2 forskellige modeller. Den 
velkendte og populære »361 LH« der har fået elevations-
sengebund, og panorama-modellen har fået ekstra vindue 
i fronten. Ny i familien er »361 PD« der har fået plads til 
både hjørnesiddegruppe og fast seng. En indretning som vi 
tror vil give Action endnu mere opmærksomhed end i 2012.

Tak for en hård indsats i 2012 - vi håber og tror at bunden 
er ved at være nået, så lad os alle nikke den en ekstra skalle 
så vi kan få gang i campinghjulene igen!
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Generelle nyheder

Miljøvenlig belysning - nu også ude
Som en fortsættelse på tidligere sæsoners udskiftning af 
konventionelle lyskilder til det miljøvenlige LED lys, er alle 
2013 modeller nu udstyret med en ny energibesparende 
LED teltlampe. 

Slut med ”knaldende” skuffer
Alle serier bort set fra Action er nu udstyret med ”luk-let” 
dæmpning der stille trækker skuffen i når den lukkes. 

Truma S 3004
Alle ADRIA campingvogne er udstyret med den helt nye 
Truma S 3004 varmeovn - bort set fra modeller med ALDE.
Truma’s opgradering giver blandt andet mere stabile lamel-
ler samt større og mere brugervenlige betjeningsknapper. I 
tilgift har man nu mulighed for at eftermontere betjenings-
lys med automatisk tænding. 
„Man behøver bare at berøre eller nærme sig panelet – og 
straks lyser drejeknapperne og skalaerne. Efter 20 sekunder 
slukker lyset automatisk igen“, forklarer Truma.

Større serviceklap i fl ere modeller
Alle modeller i - hvor konstruktionen har tilladt det - har 
fået større serviceklap med et indgangshul på 105 x 28 cm.
Andre vogne er udstyret med luge med indgangshul i bred-
den på 72,5 cm.



D A N M A R K

2013

SIDE 7

»i-shape«: intilligent, innovativt og integreret!

Ny »i-shape« front og bagende
Front og bagende på Alpina og den nye Astella glam er nu 
udstyret med ADRIA’s nyudviklede »i-shape«.
Navnet kommer af 3 i’er der beskriver den nye konstruk-
tion: Intilligent, integereret og innovativ!

Sammen med den nye »i-shape« er også kommet nye in-
tegrerede bugserings-greb, ny integreret teltskinne og helt 
nyudviklede baglygter.

Systemet er modulopbygget således man - ved brud eller 
beskadigelse - ikke skal udskifte en hel front eller bagende, 
men derimod kun den enkelte del. Hurtigt og nemt.
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»i-kitchen«: Lækreste køkkenløsning nogensinde!

»i-kitchen«: Det bedste hjemmefra
Med det nyudviklede køkken »i-kitchen« trækker ADRIA i 
førertrøjen gastronomisk set.
Det nye køkken har al den bekvemmelighed vi kender fra 
det moderne køkken derhjemme: 
• soft-luk skuffer der stille lukker køkkenskuffen i, 
• indretning af skufferne så alt køkkengrej bliver på sin 

plads, 
• skabe med udtrækshylder = optimal udnyttelse og nem 

betjening
• Ovn monteret over køleskab i brugshøjde

Herudover har ADRIA fået udviklet et nyt kogeø og fl eksibel  
vask. Filosofi en omrking det nye arrangement er, at samle 
arbejdspladsen på den forreste del af køkkenbordet, samt 
minimere den spildplads som traditionelt har været om-
kring installationerne.

En smart detalje fi ndes i bordpladen foran vasken. Løftes 
den af og vendes, fungerer den som lille serveringsbakke. 
Samtidig får man fuld adgang til den store vask.

Det nye »i-kitchen« fi ndes i sæson 2013 kun i Astella Glam.
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Nyt europæisk online-mødested for campister
Som den første producent inden for fritidskøretøjer har 
ADRIA netop lanceret en ny europæisk webside hvor cam-
pister kan ”socialisere” og dele erfaringer, oprette interes-
segrupper, dele rejseoplevelser m.m.

ADRIA forhandlere har også adgang til den nye side hvor 
der er mulighed for at sætte bruge ADRIA til salg.

Brugerne kan også fi nde oplysninger om ADRIA produkter - 
typisk 3 seneste års modeller vil være online.

Selv om ADRIA er ophavsmand til den nye side, er det 
ikke synligt. Det hænger sammen med at alle campister er 
velkomne på siden - uanset om de camperer i en ADRIA 
eller ej.

Velkommen til:

www.caravanning-club.com

caravanning-club.com - ny social webside fra adria!

GRATIS PROFIL!

Alle campister kan oprette profi l på 

Caravanning-club.com, invitere ven-

ner, oprette grupper, rejsebeskrivelser 

og meget mere...
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Ny serviceside for kunder og pressen
I foråret sendte ADRIA DANMARK en ny serviceside i luften 
der har til formål at servicere både kunder og proffessio-
nelle samarbejdspartnere.

Hos ADRIA DANMARK tror vi på at et konstruktivt samspil 
med medierne er et vigtigt element i virksomhedsdriften. 
Vores ambition er derfor også at give journalister den feed-
back de efterspørger så hurtigt som muligt. 

Presseområdet på Servicesiden indeholder
• Adgang til omfattende Fotobank
• Udsendte pressemeddelelser
• Kontaktoplysninger

Sådan fi nder du Servicesiden
Adgangen til servicesiden fi ndes via Adria’s hjemmeside 
hvorfra man - ved klik på punktet ”Service” i den øverste 
menu - ledes direkte til servicesiden.

Genvej til Serviceside
http://web.adria.dk

Presse- og serviceside
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Vejledende priser pr. 8/8 2011

Model Egenvægt Totalvægt
A-mål
fortelt Bemærkninger

Vejl. udsalg inkl. moms

Tekstil Læder

ACTION
serien

361 LH 850 kg 1.000 kg Special 113.980 -

361 LH Panorama 850 kg 1.000 kg Special 119.980 -

361 PD ? kg 1.000 kg Special 113.980 -

ALTEA
serien

390 PS 810 kg 1.100 kg 850 cm 94.980 -

432 PX 925 kg 1.300 kg 900 cm 105.980 -

462 PU 965 kg 1.300 kg 925 cm 108.980 -

462 PK 975 kg 1.300 kg 925 cm 109.980 -

472 LU  1.000 kg  1.300 kg  940 cm 112.980 -

512 PU 975 kg 1.300 kg 962 cm 109.980 -

542 PK *1.040 kg 1.500 kg 989 cm 122.980 -

542 DT *1.050 kg 1.500 kg 989 cm 122.980 -

ADORA
serien

462 PU 1.040 kg 1.300 kg 925 cm 133.980 141.980

462 PU - XL 1.040 kg 1.500 kg 925 cm Kan forudbestilles med Alde-pakke 136.980 144.980

472 LU 1.075 kg 1.300 kg 940 cm 134.980 142.980

472 LU - XL 1.075 kg 1.500 kg 940 cm Kan forudbestilles med Alde-pakke 137.980 145.980

512 UP 1.145 kg 1.500 kg 975 cm Kan forudbestilles med Alde-pakke 142.980 150.980

512 UL 1.145 kg 1.500 kg 975 cm Kan forudbestilles med Alde-pakke 142.980 150.980

513 TK 1.230 kg 1.500 kg 975 cm Kan forudbestilles med Alde-pakke 144.980 152.980

542 UT 1.150 kg 1.500 kg 1.000 cm Kan forudbestilles med Alde-pakke 144.980 152.980

563 PU 1.250 kg 1.700 kg 1.025 cm Kan forudbestilles med Alde-pakke 149.980 157.980

563 TK 1.340 kg 1.700 kg 1.025 cm Kan forudbestilles med Alde-pakke 149.980 157.980

563 PT 1.340 kg 1.700 kg 1.025 cm Kan forudbestilles med Alde-pakke 151.980 159.980

612 LU *1.350 kg 1.700 kg 1.060 cm Kan forudbestilles med Alde-pakke 155.980 163.980

613 HT 1.375 kg 1.700 kg 1.060 cm Kan forudbestilles med Alde-pakke 154.980 162.980

643 UT *1.425 kg *1.800 kg *1.100 cm Kan forudbestilles med Alde-pakke 159.980 167.980

ASTELLA
serien

glam 563 PU *1.600 kg 1.900 kg *1.025 cm inkl. Alde-pakke 213.980 222.980

glam 663 HT *1.690 kg 2.000 kg *1.125 cm inkl. Alde-pakke 233.980 242.980

ALPINA
serien

563 LU *1.450 kg 1.800 kg 1.025 cm inkl. Alde-pakke m/Alde gulvvarme 206.980 215.980

613 UT 1.575 kg 1.900 kg 1.075 cm inkl. Alde-pakke m/Alde gulvvarme 209.980 218.980

613 PC *1.550 kg 1.800 kg 1.075 cm inkl. Alde-pakke m/Alde gulvvarme 217.980 226.980

663 UK 1.660 kg 1.900 kg 1.125 cm inkl. Alde-pakke m/Alde gulvvarme 213.980 222.980

663 PT 1.660 kg 1.900 kg 1.125 cm inkl. Alde-pakke m/Alde gulvvarme 214.980 223.980

743 UP *1.850 kg 2.500 kg 1.200 cm inkl. Alde-pakke m/Alde gulvvarme 236.980 245.980

743 UX *1.850 kg 2.500 kg 1.200 cm inkl. Alde-pakke m/Alde gulvvarme 236.980 245.980

743 HT *1.850 kg 2.500 kg 1.200 cm inkl. Alde-pakke m/Alde gulvvarme 237.980 246.980

ALDE-PAKKE: Tillægspris kr. 18.980,-. Indeholder Alde varmeanlæg (ikke gulv), emhætte (bort set fra i 613 HT), batteriboks, omformer og lader.

ADORA: Alde-pakke forøger egenvægten med ca. 100 kg. Adora med Alde-pakke hjemtages kun på bestilling.  * = Anslået vægt / mål
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ADRIA action
fakta
:: 2 modeller

:: Ny model med fast seng og hyggelig 
hjørnesiddegruppe

:: Elevations sengebund

:: 2 store puder 

:: 361 LH: ”Panorama” nu med 2 vinduer

:: 361 LH: små sofapuder / ”pøller”

:: Ny LED teltlampe

NY MODEL!
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Klassens frække dreng!
”Action er indbegrebet af ””klassens frække dreng””! Udseendet 
er lige på grænsen til fl abet - det er virkelig en vogn man lægger 
mærke til. 
Med sin begrænsede størrelse er Action den perfekte rejsevogn 
for parret der vil opleve verden, for den er nemlig både let at 
køre og håndtere. Selvom Action hører til blandt de mindste 
vogne er rumfølelsen stor - ja nærmest overnaturlig. Ny model er 
361 PD der er indrettet med rigtig seng og hyggelig hjørnesid-
degruppe, og dermed er der 2 forskellige indretninger at vælge 
imellem - klar til Action.”

Komfort, køkken og sovefaciliteter
Når det kommer til optimal udnyttelse af plads, er Action ikke 
mindre end en lille sensation. Køkken med god arbejdsplads og 
godt med opbevaring, »ERGO« badeværelse med rigtig bruse-
søjle, samt komfortable siddegrupper - der mangler ikke noget i 
den lille darling. Vognens storte panoramavindue (ekstraudstyr) 
lader vognen bade i naturligt lys og er med til at give Action en 
nærmest overnaturlig rumfølelse.

FAKTA

Den bedst udstyrede kompakt camping-
vogn på markedet

Lav vægt og vindmodstand - gode køre-
egenskaber

Nyt interiør med friskt og ungdommeligt 
”touch”.

Panorama tag-vindue og ekstra vindue 
(ekstraudstyr på 361 LH)

Haglsikret karosseri i glasfi ber

AL-KO chassis med AKS stabilisator

Adria ”ERGO” toiletrum - 3 elementer 
samlet i ét pladsbesparende møbel

Elevationssengebund for bedre komfort

Varmt vand i køkken og bad

Radio med CD og indbyggede højttalere

40 liter vandbeholder

Stærkt glasfi berkarosseri

Kompakt og let

Stort stuverum

Blæsevarme

Toilet og brus
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ADRIA action
361 LH

:: Minio Graphic

ADRIA action
Tekstil

ADRIA action
361 PD

NY MODEL
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ADRIA altea
fakta
:: 8 modeller

:: Ny model: 462 PU

:: Større serviceklap - fl ere modeller (105 x 28 cm)

:: Nyt moderne tekstil »Brown Stone«

:: Madrasser med indsyet tekstil

:: Ny Truma 3004 varmeovn i alle modeller

:: Køkkenskuffer med “luk-let”

:: Ny LED teltlampe

De på billederne viste tæpper og puder er ikke en del af standardudstyret.
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Trendy, let og ukompliceret
Med Altea serien kan det ikke betale sig at købe brugt camping-
vogn. Den er skræddersyet til den unge familie - både økono-
misk, men også når man skal fi nde indretningen der passer til 
hele familien. 
Glasfi bertaget er haglsikret, og det tyskproducerede ALKO chassis 
giver høj stabilitet. Når det kombineres med den lave vægt bliver 
Altea en fantastisk rejsepartner for familien hvad enten turen går 
til Venedig eller Vojens.

Komfort, køkken og sovefaciliteter
Normalt siger man at der er sammenhæng mellem pris og kva-
litet, men her er Altea en undtagelse. Stemningen inde minder 
om et moderne hjem med lækre designmøbler og stemnings-
fyldt belysning og det får Altea til at virke meget dyrere end den 
egentlig er. Sengene er udstyret med anti-allergi madrasser der 
giver god liggekomfort.

Nyt i 2013: Ekstra stor serviceluge i fl ere modeller - giver let 
adgang til opbevaring.

FAKTA

Lav vægt

Multifunktionelt køkken med rullekasette/
myggenet

Trumavent S 3004 blæsevarme (bort set fra 
390PS der leveres med punktvarme)

Varmt vand

Komfortable koldskums-madrasser

TV-holder / eller arm

NYT: Større serviceklap i fl ere modeller

Integreret hjulafdækning med indbygget 
teltskinne

Heki tagvindue (mini Heki i 390 PS)

50 liter vandbeholder

AL-KO chassis

Antiallergi koldskums-madrasser

Multifunktionelt køkken

NYT: Køkkenskuffer med ”luk-let”



D A N M A R K

2013

SIDE 18

ADRIA altea
390 PS

ADRIA altea
432 PX

ADRIA altea
462 PK

ADRIA altea
472 LU

ADRIA altea
512 PU

ADRIA altea
462 PU

NY MODEL
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ADRIA altea
542 DT

ADRIA altea
542 PK

:: Brown Stone

ADRIA altea
Tekstil

De på billederne viste tæpper og puder er 
ikke en del af standardudstyret.

3 køjer
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ADRIA adora
fakta
:: 12 modeller

:: Nyt udvendigt design

:: Ny tekstil: »Dark touch«

:: 2 nye “store” modeller

:: Ny LED teltlampe

:: Søjlebordstativ standard i alle modeller

:: Truma S 3004 varmeovn - mulighed for 
forudbestilling med ALDE-centralvarme

:: Ryghynder med bedre siddekomfort

:: Køkkenskuffer med “luk-let”

:: Elegant træafslutning på bordplade
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Rigtig meget campingvogn for pengene!
Adora serien har i fl ere år været Adria’s mest solgte i Danmark, 
og det er ikke uden grund. Her får du rigtigt meget camping-
vogn for pengene og det bedste af alle verdener - stærk glasfi -
berkonstruktion, masser af standardudstyr og fl ot skandinavisk 
look. 
Ude har Adora fået nyt frækt udseende på det bomstærke glas-
fi berkarosseri, der også yder ekstra beskyttelse over for buler og 
kraftige haglbyger. 
Med markedets nok bedste chassis og sikkerhedsudstyr bliver kø-
returen til feriemålet en leg, uanset om destinationen er Skagen 
eller Sydfrankrig.

Komfort og køkken
Man føler sig godt tilpas inde i en Adora. Elegant mørkglødet 
træ kombineret med capputinofarvede vægge og lysbaldakiner 
giver vognen masser af hygge. Indirekte LED lys sætter stemnin-
gen om aftenen når maden fra det veludstyrede køkken serveres 
ved bordet i siddegruppen. Truma blæsevarme er standard, men 
du kan også vælge at fabriksbestille din Adora med ALDE cen-
tralvarme.

Toilet, bad og sovefaciliteter
Toiletrummet i Adora er veludstyret og har god afsætteplads til 
familiens tandbørster, shampoo og øvrige toiletartikler. Alt er lige 
ved hånden så man hurtigt bliver frisk og klar til en spændende 
feriedag.
Man ligger godt i sengene der er udstyret med aniti-allergi ma-
drasser, rigtig lamelbund og justerbart hovedgærde der giver dig 
optimal liggekomfort.
I Adora har TV’et sin faste plads enten på TV-armen eller på den 
skabsmonterede TV-holder (afhængig af model).

FAKTA
Altid varme fødder med den elektriske 
gulvvarme

Holder til fl adskærms-TV

Høj komfort med justerbare hovedgærder 
på faste senge (ikke køjer)

Multifunktionelt køkken med god afl æg-
geplads og 2 store gasblus + 1 mindre

Nyt elegant tekstil »Dark touch«

Ny Truma S 3004 varmeovn 

Kan fabriksbestilles med Alde centralvarme

Ny forteltlampe med LED

Integreret hjulafdækning med indbygget 
teltskinne

Forstærket glasfi berkarrosseri

Aluminiumsfælge

50 l vandbeholder

ALKO Delta chassis

Op til 7 sovepladser

Anti-allergi koldskumsmadrasser

Radio med CD og indbyggede højttalere

Søjlebordstativ nu standard i alle modeller

»ERGO« bad i de 2 nye modeller
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ADRIA adora
462 PU

ADRIA adora
472 LU

ADRIA adora
513 TK

ADRIA adora
512 UP

ADRIA adora
512 UL

ADRIA adora
542 UT

ÆNDRET

Stort toiletrum



D A N M A R K

2013

SIDE 23

ADRIA adora
643 UT

ADRIA adora
563 PU

ADRIA adora
563 PT

ADRIA adora
613 HT

ADRIA adora
563 TK

ADRIA adora
612 LU

NY MODEL NY MODEL

Stort toiletrum

Stort køkken

3 køjer
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:: Dark touch (standard)

:: Læder (white leather)

ADRIA adora
Tekstiler
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astella glam
fakta
:: 2 modeller

:: Afl øser Astella

:: High-end luksus i alle detaljer

:: Nydesignet, modulopbygget front og 
bagende

:: Helt nyt interiør og nye indretninger

:: Nyudviklet køkken optimerer arbejds-
pladsen

:: Køkkenskuffer med soft-luk og mulig-
hed for individuel indretning

:: Ny elegant integreret teltskinne

NYHED!
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Camping med stjernespækket glamour
Den nye Astella Glam Edition er indbegrebet af glamour, luksus 
og eksklusive løsninger. Det sølvfarvede eksteriør fortæller, at 
her er en campingvogn som er noget ud over det sædvanlige - 
designet er både markant og udstråler råstyrke.
Der er også masser af råstyrke i vognens konstruktion der er 
baseret på ALKO chassis og opbygget i bomstærkt og haglsikkert 
glasfi ber. Er du til det bedste af det bedste, så er Astella Glam 
vognen for dig.

Komfort og køkken
Vær klar til at blive overrasket! Du står godt nok i en Astella 
Glam, men dine øjne fortæller dig, at du står i en luksuslejlig-
hed… i en 5-stjernet suite... i noget ud over det sædvanlige!
Smukt afrundede møbler i fl ammet træ kombineret med lækre 
detaljer så som læderbeklædt væg i soveværelset, eksklusiv bord-
plade i loungestil, og state-of-the-art køkken bekræfter dig i, at 
denne vogn er noget ud over det sædvanlige - det er en vogn for 
feinschmeckere.

Toilet, bad og sovefaciliteter
Badeværelset i Astella Glam kan nemt komme til at påvirke dine 
fremtidige bade-ritualer - så er du advaret! »ERGO« badeværel-
set udnytter pladsen optimalt og giver dig rum og plads til alle 
toiletartiklerne. Energivenlig LED-belysning kombineret med det 
eksklusive møblement sætter den rigtige stemning, så din tur på 
badeværelset kan let risikere at blive lidt længere nu.
Læg dig i sengen, hæv elevations sengegavlen op og studer 
brochurerne for næste dags udfl ugtsmål eller fordyb dig i en god 
bog. De rummelige senge med elevation og anit-allergi madras-
ser gør, at du nemt kan indstille din seng så den er komfortabel 
for netop dig.

FAKTA
High-end vogn med lækre glamourøse 
løsninger

Nyt eksteriør design »i-shape« (innovativt, 
intelligent, integreret) med strømlinet 
design og let håndtering...

Nye eksklusive ADRIA baglygter med ”fl y-
dende” LED lys

Gennemtænkt køkken »i-kitchen«: Nyt 
optimeret køkken med ”indret-selv-
køkkenskuffer” samt ny kogeø og fl eksibel 
vask der optimerer arbejdspladsen...

Loungestemning: Eksklusivt møblement, 
integreret ”pop-up” TV-konsol og fl ot 
fl ammet trædekor...

Soveværelse med suite-følelse og med 
eksklusivt læderbeklædte vægge og senge-
ramme...

Integreret lydanlæg - (BOSE-pakke kan 
tilkøbes som ekstraudstyr)...

Luksus kasetterollos fra ”Horrex”

Adria »ERGO« bad

Alde centralvarme

Elektrisk gulvvarme

Søjlebord

Glasfi ber karrosseri

ALKO chassis
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NY MODEL

:: Dark touch

:: Læder (evening star)

ADRIA astella glam
663 HT

ADRIA astella glam
563 PU

astella glam
Tekstil

NY MODEL

Stort køkken Stort toiletrum & køkken
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ADRIA alpina
fakta
:: 8 modeller

:: 563 UK, 743 UK og 743 UT udgår

:: 3 nye modeller: 613 UT, 743 HT og 743 UX

:: 563 LU erstatter 563 UL

:: Nyt eksteriør: Nyt design og nyudviklet front og 
bagende, nye integrerede bugseringshåndtag

:: Nye specialudviklede LED baglygter

:: Nyt udvendigt strøm/antenneudtag er standard

:: Modifi ceringer på 663 PT, 743 UP og 613 PC

:: Ny elegant integreret teltskinne

NY GENERATION!
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Skabt til at blive brugt året rundt
Med den nye generation Alpina er overliggeren for luksuriøse 
campingvogne atter blevet løftet. Både den nydesignede front 
og bagende samt en ny strømlinet teltskinne gør, at Alpina nu er 
endnu mere elegant end nogensinde før. 
Ekstra isolering, vinteroptimerede vinduer med rigtig vindues-
ramme, solidt tyskproduceret chassis samt opbygning i haglsik-
kert glasfi ber - tilsammen giver det dig et rullende feriehjem med 
høj styrke og en fantastisk komfort - uanset om du camperer en 
varm sommer eller en pivkold vinter.

Komfort og køkken
Alpina er helt spetakulær - ikke kun i sin udformning, men også 
når det kommer til indretning og udstyr. Blandt standardudstyret 
er ALDE centralvarme og vandbåren gulvvarme som giver dig en 
lydløs og yderst behagelig varme.
Komfur med 4 store gasblus og -bageovn, samt et stort 190 
liters køleskab med separat frostboks er grundstammen i det vel-
udstyrede køkken. Herudover er der stemningsfyldt belysning der 
kan dæmpes individuelt overalt i vognen, mens musikken eller 
radio-avisen strømmer ud fra det indbyggede radio/CD anlæg.

Toilet, bad og sovefaciliteter
Når du oplever badeværelset i Alpina, ledes dine tanker let hen 
mod et 5-stjernet hotel. Eksklusivt interiør med masser af afl æg-
geplads til dine toiletartikler, rindende varmt vand og godt klart 
lys fra LED pærerne, er alt sammen med til at give dig de bedste 
betingelser for at få en god start på dagen.
En komfortabel dobbeltseng, rummelige enkeltsenge eller kø-
jesenge til børnene? Uanset behov fi ndes der en indretning der 
matcher de fl estes familiers behov - selv familien med mor, far 
og en børnefl ok på 5.

FAKTA
Gulv isoleret med Styrofoam der holder 
varmen inde og kulden ude...

ALDE centralvarmeanlæg med vandbåren 
gulvvame forsyner hele campingvognen 
med behagelig varme...

NYHED! »i-shape« nyudviklet front og bag-
ende - intilligent, innovativ og integreret...

Alpina er bygget op på det stærke og på-
lidelige tyske AL-KO chassis og er udstyret 
med AKS stabilisator, støddæmpere og 
alufælge...

Vinteroptimeret - idéel til helårsbrug...

Stor rummelighed med op til 7 soveplad-
ser...

Rullekasette med mørklægningsgardin og 
myggenet...

Integreret hjulafdækning med indbygget 
teltskinne...

Seitz vinduer med ”rigtig ramme”...

Anti-allergi koldskumsmadrasser...

Spinfl o komfur med bageovn...

ALKO chassis...

Radio med CD og indbyggede højttalere...

50 l vandbeholder...

Vandvarme...

Glasfi bersider og tag...

Skråtstillet spindel med tragt ved støtteben 
i front for nemmere håndtering...
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ADRIA alpina
613 UT

ADRIA alpina
563 LU

ADRIA alpina
613 PC

ADRIA alpina
663 UK

ADRIA alpina
663 PT

ADRIA alpina
743 HT

NY MODEL ÆNDRETERSTATTER 563 UL

ÆNDRET ÆNDRET ÆNDRET

Stort toiletrum & køkken

Stort toiletrum

3 køjer
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ADRIA alpina
743 UX

ADRIA alpina
743 UP

:: Spotty world :: Læder (white leather)

ADRIA alpina
Tekstil

NY KØJEVOGN

ÆNDRET

2 køjer

Stort toiletrum

Stort toiletrum
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Per Højgaard Benny Mørup Thorben Johansen Allan Andersen 
salgs/marketingchef klargøring lagerekspedient lagerekspedient

Bent Meyer Per Jensen  Gitte Lohmann Helmer Schmidt 
lagerchef værkfører  bogholder direktør
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ADRIA fabrikken i udkanten af Novo Mesto

En af produktionslinierne på Europas mest avancerede fabrik inden for 
området.

Chassis i produktion

Montering af tag Sloveniens næststørste by Novo Mesto omkranset af fl oden Krk.
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Produktion med omtanke!

Hele ADRIA’s produktionsapparat er bygget op omkring 
mottoet ”World Class Manufacturing”.
Kort fortalt læner det sig op af begrebet ”LEAN” som be-
nyttes mange steder i industrien.
Filosofi en går overordnet ud på at skabe værdi ved at 
slanke eller trimme produktionen og organisationen (’lean’ 
oversat til dansk). 
Men i fi losofi en indgår også, at det er de direkte involvere-
de medarbejdere, der bedst kan få øje på mulighederne for 
at skabe forbedringer i arbejdsprocesserne - og at medar-
bejdernes daglige indsats er altgørende for succes.

Alt er sat i system, og intet er overladt til tilfældighederne.

Seneste skud på stammen er en investering i et 10.000 kva-
dratmeter stort solkraft-anlæg til produktion af strøm.
Anlægget leverer 1 MegaWatt hvilket ud over at dække 
ADRIA’s eget strømforbrug også betyder, at overskydende 
strøm kan videresælges.
Som en lille ekstrabonus ved opsætningen af det store 
anlæg fungerer det store anlæg også som ”tag” over nye 
produkter.
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ADRIA DANMARK

Adria Caravan ApS
Petersmindevej 10

6000 Kolding

Telefon 75 51 96 00
Telefax 75 51 96 01

mail@adria.dk
www.adria.dk


