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Dine ønsker… Vore drømme… Dine forhåbninger… Vores passion… Dine behov…   Vores stolthed… Din Adria campingvogn.

Adria har mere end 45 års 
ekspertise og knowhow in-

den for produktion af mo-
derne fritidsvogne, kombi-
neret med enestående 
kvalitet og håndværk. 
Ved at investere i den lokale befolkning 

og ekspertisen inden for produktions 

processer, sætter Slovenske Adria Mobil 

overliggeren for resten af caravan-

branchen.

Midt i hjertet af Europa, i udkanten 

af den idyllisk beliggende by Novo 

Mesto i Slovenien, ligger Europas mest 

avancerede fabrik inden for fritids-

køretøjer. Dygtige og passionerede 

medarbejdere står sammen om deres 

fælles mål - at producere markedets 

bedste fritidsvogne der er klar til at 

give familierne de perfekte rammer for 

dejlige campingferier.

Adria Mobil



Nøglen til Adria’s succes skal blandt andet findes i fabrikkens evne til at lytte 

til brugernes idéer og ønsker, når der planlægges nye modeller. Dermed skaber 

man vogne som kunderne bliver ekstra glade for, og som bliver familiens 

trofaste feriehjem på hjul mange år frem i tiden.

Ferie uden bekymringer, 
fyldt med dejlige minder

Dine ønsker… Vore drømme… Dine forhåbninger… Vores passion… Dine behov…   Vores stolthed… Din Adria campingvogn.

Adria - dit førstevalg! I mere 

end 45 år har Adria leveret camping-

vogne til glade forbrugere. Som pioner 

på området sættes der stor ære i at skabe 

campingvogne, der giver mest værdi for 

pengene.

Fabrikken råder over den nyeste og mest 

avancerede produktionsteknologi, mens 

dygtige og engagerede medarbejdere, 

med en brændende skabertrang, fører 

idéerne ud i livet.



Det danske Adria team i Kolding har i 42 år været fast bindeled mellem fabrikken og netværket af 

danske forhandlere. 

8 engagerede medarbejdere med stor erfaring inden for camping,arbejder indgående med hver sit 

specialområde: vejledning og rådgivning, salg og klargøring samt indsamling af input som bruges til 

videreudvikling af markedets førende fritidsvogne.

Dit danske Adria team
Dit feriehjem på hjul - vores lidenskab og passion.

Du har altid en Adria forhandler i nærheden - også når du er på 
ferie. Adria findes i følgende lande:

Netværk

Adria er over det hele. Du kan roligt trække din camping-

vogn ned gennem Europa, langt væk fra de vante omgivelser. Et 

vidt forgrenet netværk af Adria importører og dygtige forhandlere 

ligger spredt over hele Europa og resten af verden - klar til at 

hjælpe dig på vej, hvis uheldet er ude.
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Camping er ikke camping 
uden praktisk fritidstøj, og 
her er Adria på banen med 
en lækker kollektion. Se og køb 

kollektionen online og få leveret direkte 

ved fordøren derhjemme, eller i camping-

vognen.

Uanset om hovedet trænger til skygge 

eller kroppen behøver varme, har Adria 

cap’en og fleectrøjen der dækker behovet.

Se hele udvalget og køb dit eget Adria 

fritidstøj på www.adria.dk

Køb Adria fritidstøj online på www.adria.dk
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et mesterstykke til alle årstider

alpina

mens elegancen også mærkes og ses i vognens øvrige 

detaljer. Kombineres dette med eksklusive finesser 

som Seitz vinduer og Alde centralvarme, bliver det 

for alvor tydeligt, at Alpina er en fuldendt vogn, der 

netop giver dig “lidt ekstra”.

Når du vælger det ypperste inden for campingvogne, 

forventer du også “lidt ekstra” - og her er helårs-

vognen Alpina det helt rigtige valg.

Karosseriets opbygning i glasfiber omkring det 

forstærkede AL-KO chassis giver sammen med AKS-

stabilisatoren en rolig og elegant køreoplevelse, 

8 modeller Totallængder 7,63 m - 9,38 m

4-9 sovepladser Bredde 2,45 m

Egenvægt 1.450 kg - 1.850 kg Højde 2, 58 m
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Indenfor byder det varme interiør dig velkommen »hjem« og du sætter stemningen når 

du dæmper LED-lyset og gør klar til hyggeaften foran TV’et, eller sætter fuld blus på 

lyset mens familien samles om brætspillet i de bløde sæder ved bordet. 

Alde centralvarmen forsyner både krop og fødder med behagelig varme - så de koldeste 

vinterdage kan bare komme an. Der er god plads til kulinariske udfoldelser i det 

Veludstyrede køkken, der har “rigtigt” komfur med 4 store gasblus og gasbageovn, stort 

køleskab og masser af afsætningsmuligheder.

alpina
et mesterstykke til alle årstider

køkken og komfort



Alpina’s badeværelse er en oplevelse der 

nemt kan lede dine tanker mod et 5-stjernet 

hotel. Det lækre interiør er fyldt med 

praktiske detaljer, og det klare lys strømmer 

ud fra de energibesparende LED lamper. 

Naturligvis er der tænkt på aflæggeplads til 

alle toiletartiklerne - alt sammen med til at 

give dig den bedst mulige start på dagen i 

dit luxuriøse feriehjem.

alpina
et mesterstykke til alle årstider
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Sovepladerne og liggekomforten er et kapitel helt for 

sig. Madrasser med høj liggekomfort og lamelbund 

med elevation er standard, og med op til 9 sengepladser 

findes der en Alpina, som kan sende stort set enhver 

familie direkte i drømmeland.

alpina
et mesterstykke til alle årstider

toilet, bad og sovefaciliteter



alpina

Vinteroptimeret - idéel til helårsbrug

Ekstremt rummelig med op til 9 
sovepladser.

Alde centralvarmesystem med gulvvarme

Styrofoam isolering I gulvet

Rullekasette med mørklægningsgardin og 
myggenet

Forstærket ALKO chassis

Integreret hjulafdækning med indbygget 
teltskinne

Seitz vinduer

NYHED! Løftbart hovedgærde på faste 
senge

NYHED! TV-arm i alle vogne

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

ALDE centralvarmesystem med 
vandbåren gulvvarme forsyner hele 
campingvognen med behagelig 
varme.

LED lyset bag den frostede glasvæg i 
køkkenet giver godt arbejdslys og en 
eksklusiv stemning.

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

Hyndebetræk  Silver sand

Alternativt betræk  Læder
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2x

743 UT8

Anti-allergi koldskumsmadrasser

50 l vandbeholder
5050

Spinflo komfur med bageovn

Alde centralvarme

ALKO chassis

Vandbåren gulvvarme

Radio med CD og indbyggede 
højttalere

Glasfibersider og tag
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sublimt design og høj komfort

astella

farvede glasfibersider understreger, at Astella ikke er 

som de andre. Den er mere end almindelig lækker - 

den er en éner – den er en stjerne!

Den nye Astella er et produkt af tidens designmæs-

sige trends kombineret med den velkendte høje Adria 

kvalitet. Fra første øjekast ser du, at denne vogn 

er noget ud over det sædvanlige, og vognens sølv-

4 forskellige modeller Totallængder: 6,74 m. - 7,53 m

4-7 sovepladser Bredder 2,30 m. - 2,45 m

Egenvægt 1.130 kg. - 1.400 kg Højde 2,58 m
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Straks du træder ind i Astella indhylles du i luksus. Højglans-flader kombineret med 

bløde møbler i afdæmpede nuancer og moderne LED belysning giver Astella et friskt og 

stjerneklart udtryk.

I køkkenet er alt nødvendigt inden for en armslængde - præcis som en mesterkok ville 

ønske det. Varmen i rummet sætter du til det antal grader du ønsker - så klarer Alde 

varme-anlægget resten.

astella
sublimt design og høj komfort

køkken og komfort



En god portion nytænkning har gjort 

Adria’s nye “ergo” toiletrum til en lille 

pladsbesparende sensation. Toilet, håndvask 

og opbevaring er samlet i ét multifunktionelt 

møbel, hvor vasken klappes op og gemmes 

væk i spejlvæggen. Resultat: Flere 

funktioner på mindre plads og det giver en 

større rumfølelse. Designet er minimalistisk 

med stramme linier, eksklusive træpaneler 

og lækkert LED lys.

astella
sublimt design og høj komfort
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Astella findes i 4 forskellige layouts med faste senge-

pladser. Enten til parret der vil sove sammen eller hver 

for sig, eller til familien med 2 voksne og 3 børn i hver 

sin køje. I voksensengene er der manuel elevation i 

hovedgærdet, hvilket giver optimal liggekomfort. 

Astella leveres inklusive puder men ikke med de 
viste tæpper. 

astella
sublimt design og høj komfort

toilet, bad og sovefaciliteter



astella

Trendy design og meget standardudstyr

Glasfibersider i eksklusiv sølvfarve

Alde centralvarme

NYT Adria "ERGO" toiletrum - 3 elementer 
samlet i ét pladsbesparende møbel

Rullekasette med mørklægningsgardin og 
myggenet i alle vinduer

Elektrisk gulvvarme

Integreret hjulafdækning med indbygget 
teltskinne

2-delt indgangsdør med vindue

TV-holder og søjlebordstativ

To-delt dør med integreret vindue

Vejrbestandigt karosseri i stærkt 
glasfiber

Rullekasette med 
mørklægningsgardin og myggenet

Varme fødder med elektrisk 
gulvvarme

Hyndebetræk  Dynamic Silver

Alternativt betræk  Læder
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Glasfiber karosseri

Radio med CD og indbyggede 
højttalere

50 liter vandtank
5050

Alde centralvarme

AL-KO chassis

Elektrisk gulvvarme

Multifunktionelt komfur

Anti-allergi koldskumsmadrasser

472 LU5
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563 PT7

553 PH 512 UP 44

3
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3-2-1: 3 funktioner i 2 moduler på 1 m2.

NYHED: Adria “ERGO” badeværelse

Brus

Toilet

Håndvask
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“ERGO” badeværelse





25

fuld valuta for feriepengene

adora

opbygget i det modstandsdygtige glasfiber. Man 

er dermed ikke kun nydeligt klædt på - de ondeste 

haglbyger kan også bare komme an.

Med sit klassiske look og det høje udstyrsniveau er 

Adora den mest solgte af Adria’s serier i Danmark.

Adora er bygget på det tyske AL-KO Delta chassis 

og karosseriet er, ligesom ved de dyrere modeller, 

10 modeller Totallængder 6,54 m. - 8,03 m

4-7 sovepladser Bredde 2,29 m. - 2,45 m

Egenvægt 1.050 kg. - 1.310 kg Højde 2,58 m
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Adora har fået nyt interiør i varme nuancer. Vægge og lysbaldakiner er holdt i capputino 

farve, og sammen med indirekte lys og velafstemte tekstiler er vognen et sikkert hit.

Adora kommer som standard med Truma blæsevarme, men kan forudbestilles med Alde 

centralvarme. 

adora
fuld valuta for feriepengene

køkken og komfort

Puder, tæpper og søjlebordstativ er ikke standard i Adora serien.



Toiletrummet har god afsætteplads til 

familiens toiletsager. Alle nødvendige 

artikler er lige ved hånden - så er man 

hurtigt ude af døren og klar til endnu en 

spændende feriedag. 

adora
fuld valuta for feriepengene
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Alle faste senge er udstyret med justerbart hovedgærde, 

så du kan vælge præcis den indstilling der giver dig 

optimal komfort – uanset om du sover, eller er fordybet 

i en spændende roman i dynerne. 

adora
fuld valuta for feriepengene

toilet, bad og sovefaciliteter

Puder og tæpper er ikke standard i Adora serien.



adora

Nyt interiør i varme farver

Høj sovekomfort med individuelt justerbare 
hovedgærder

Elektrisk gulvvarme

Truma blæsevarme (kan bestilles med Alde 
centralvarme)

Praktisk multifunktionelt køkken med 2 
store gasblus + 1 mindre

Stemningsfuld LED belysning

Integreret hjulafdækning med indbygget 
teltskinne

Forstærket glasfiberkarrosseri

Aluminiumsfælge

Holder til fladskærms TV

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

Multifunktionelt køkken med god 
aflæggeplads

Altid varme fødder med den 
elektriske gulvvarme

Hyndebetræk  Silver Sand

Alternativt betræk  Dynamic Silver
  Læder
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Forstærket glasfiberkarrosseri

Op til 7 sovepladser

50 l vandbeholder
5050

Anti-allergi koldskumsmadrasser

ALKO Delta chassis

Radio med CD og indbyggede 
højttalere

Elektrisk gulvvarme t/230 v
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cool, praktisk og let

action

Glasfiber-karosseriets aerodynamiske form er ikke bare 

elegant men også godt for brændstoføkonomien, og det 

gør Action idéel for parret der ønsker at udforske verden 

fra sit eget feriehjem.

Som navnet afslører, indbyder Action til handling. 

Man lægger mærke til den lille charmør der, på trods 

af sin begrænsede størrelse, alligevel rummer alt 

nødvendigt for parret der er på farten.

1 model - 2 varianter Totallængde 5,17 m

2-3 sovepladser Bredde 2,20 m

Egenvægt 775 kg Højde 2,54 m
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Action er den frækkeste på markedet for små lette 

campingvogne, og som ved Adria’s øvrige program nok 

også den vogn der giver dig mest “value for money”.

Trods den begrænsede størrelse er der blevet plads 

til rummeligt køkken, det nye banebrydende “ERGO” 

toiletrum, samt en stor og bekvem rundsiddegruppe 

der er en sand globetrotter værdig.

køkken og komfort

action
cool, praktisk og let



action

Den bedst udstyrede kompakt campingvogn 
på markedet

Lav vægt og vindmodstand - gode 
køreegenskaber

Nyt interiør med friskt og ungdommeligt 
"touch".

Nyt udvendigt design

Panorama tag-vindue (ekstraudstyr)

Haglsikret karosseri i glasfiber

AL-KO chassis med AKS stabilisator

NYT Adria "ERGO" toiletrum - 3 elementer 
samlet i ét pladsbesparende møbel.

Reservehjul

Varmt vand i køkken og bad

Truma blæsevarme

Stærkt glasfiberkarosseri som er let 
at vedligeholde og renholde.

Det aerodynamiske design er ikke kun 
flot at se på, men giver også vognen 
lav vindmodstand.

Panorama-tagvinduet (ekstraudstyr) 
gør vognen lys og indbydende.

Action er bygget op på det sikre og 
pålidelige AL-KO chassis.

Hyndebetræk  Minio graphic
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Radio med CD og indbyggede 
højttalere

Stort stuverumLL

40 liter vandbeholder
4040

Toilet og brus
WC

Stærkt glasfiberkarosseri

“ERGO” Badeværelse

Kompakt og let

3755 cm

88
 c

m

3

1

2

3-2-1: 3 funktioner i 2 moduler på 1 m2.

NYHED: Adria “ERGO” badeværelse

Brus

Toilet

Håndvask
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ukompliceret, pålidelig og trendy

altea

vægt, gør det Altea til en god rejsepartner - uanset 

om det er på de korte campingture i Danmark, eller på 

længere ture under sydlige himmelstrøg.

Altea serien matcher de unge familiers krav, og er 

helt idéel til familien som nyder det aktive liv.

Glasfibertaget er haglsikret, og AL-KO chassiset er 

garant for høj stabilitet. Kombineret med den lave 

7 modeller Totallængder 5,81 - 7,26 m

4-6 personer Bredde 2,07 - 2,29 m

Egenvægt 810 kg - 1.050 kg Højde 2,58 m
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Kombinationen af flot, funktionelt inventar og 

praktiske møbestoffer vil helt sikkert få naboerne på 

campingpladsen til at kigge misundeligt. Altea har alt 

hvad den den unge familie efterspørger - rummelig 

siddegruppe, veludstyret køkken og gode senge. Kort 

sagt - fuld valuta for pengene. 

køkken og komfort

altea
pålidelig, enkel og trendy!

Puder og tæpper er ikke standard i Altea-serien.



altea

Lav vægt

Multifunktionelt køkken med rullekassette/
myggenet

Trumavent blæsevarme og varmt vand

Komfortable koldskums-madrasser

Væghængt TV-holder

Integreret hjulafdækning med indbygget 
teltskinne

Udvendig serviceluge

Heki tagvindue

Klik hjulafdækningen i hjulkassen 
og få en elegant afslutning som 
også holder helt tæt. Flot og elegant 
løsning som kun Adria laver det. 

Haglsikret glasfibertag sikrer dig mod 
buler efter haglvejr.

NYHED! Serviceluge giver dig 
ubesværdet adgang til dine 
campingartikler.

Altea er bygget op på det førende 
chassis på markedet fra tyske AL-KO.

Hyndebetræk  Dynamic silver
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390 PS4

50 liter vandbeholder
5050

AL-KO chassis Multifunktionelt køkken Antiallergi koldskums-madrasser
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