adria campingvogne
sæson 2014 | Astella  Alpina  Adora  Action  Altea  Aviva

Eftertragtede priser og masser af tilfredse ejere, er
udbyttet efter mere end 46 års erfaring og engagement i
fremstilling af moderne campingvogne og autocampere.
ADRIA’s højteknologiske fabrik ligger i hjertet af Europa,
hvor passionen og ekspertisen hos de højt kvalificerede
medarbejdere og et stærkt forhandlernetværk bestående
af mere end 400 forhandlere, gør Adria til et af de mest
tillidsfulde mærker på markedet.
Vi forstår os på camping. Den frihed campinglivet giver...
Den afstressende “væk-fra-hjemmet” følelse du får...
Og betydningen af det gode og funktionelle design.
Rummeligheden har en stor betydning og det samme
har komforten og det specielle “touch” der netop gør hele
forskellen. Adria har altid været på forkant med design,
er ekspert i at anvende avancerede materialer og er
anerkendt for sikkerheden og pålideligheden.
Filosofien for sæson 2014 er den samme: stort udvalg
og bredt modelprogram. Dermed har du den bedste
mulighed for at vælge netop dét køretøj der passer bedst
til dit behov.
Uanset hvilken model du vælger, kommer du til at sætte
pris på det flotte design og de mange funktioner der gør,
at din ferie eller weekend bliver dejlig og behagelig. Du får
dén høje værdi du forventer af en Adria.

Sonja Gole
CEO Adria Mobil
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Livet i bevægelse
Lad Adria inspirere dig til dit næste eventyr.
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“Vi har lige været på ferie med en ny Astella Glam Edition
efter at have købt den på campingmessen. Den er så gennemført stilfuld og fyldt med komfort og alle vores venner
blev meget positivt overraskede.”

“Vores Action er vores første campingvogn og vi bruger
den rigtigt meget på småture. Den er virkelig nem og
overkommelig og så er den godt designet. Selv om det
er en mindre vogn kan du have meget med og det er en
fornøjelse at køre med den.”

“Campingvognen giver os meget frihed i
vores ferier. Vi blev smaskforelskede i den
nye Altea, især i det nye interiør.”

Når et liv i bevægelse bliver en livsstil
ADRIA fabrikken bakker op om den sunde
og aktive liv ved blandt andet at sponsere
det ambitiøse slovenske cykelhold
“ADRIA MOBIL CYCLING TEAM”.

Der er ikke noget der slår en tur med campingvogn sammen med
familien eller vennerne. Forventningens glæde inden turen, uanset
om den er kort weekendtur eller en lang ferie. Selvom det er rart
at komme frem, er rejsen i sig selv også en fornøjelse. Og i din
Adria kan du nå nærmest uendeligt langt. Fra fantastiske byer til
indbydende strande, eller de åbne vidder i bjergene - og alt det ind
imellem. Vi kalder det at “Leve livet i bevægelse”.

Følg os på Facebook og få del i Adria’s verden.
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Adria Mobil Cycling Team
UCI Road World Championships 2012, Valkenburg, Netherland

Prisbelønnede produkter

Kvalitet og pålidelighed

I flere år har ADRIA ligget i toppen af forbrugernes bevidsthed, og

Adria Astella Glam Edition vandt for nylig

inden for autocampere har man i flere år vundet den attraktive tyske

førstepladsen i European Innovation Award

pris “König Kunde”. Denne pris tildeles netop af de som benytter

for campingindustrien, bedømt af et interna-

autocamperen eller campingvognen - nemlig brugerne selv.

tionalt panel af eksperter for sit innovative
design.

Adria er et anerkendt mærke som har fremstillet campingvogne og autocampere i mere end 46 år. Alle Adria’s produkter er designet og fremstillet af højt kvalificerede medarbejdere på europas nok mest højteknologiske fabrik indenfor området. Adria er ISO-certificeret indenfor kvalitet
og miljøstyring og er kendt for at bygge pålidelige og holdbare køretøjer.

GESAMTSIEGER

2010

2011

2012

2013

Hvorfor vælge Adria?
Ferie med fred i sindet
Intelligent design

Vores omfattende og professionelle netværk af mere end 400 forhandlere over hele Europa og i resten af verden

Vi vil føre an og ikke følge efter. Og vi tror på intelligent design. Vi anvender

reservedels- og eftersalgsservice hvis det skulle komme dértil.

betyder, at du kan rejse afsted med fred i sindet. Forhandlerne er veluddannelde og effektive og vant til at håndtere

de bedste materialer og er bevidste om vigtigheden i at skabe rummelighed, fleksibelt layout og det særlige “touch” der kan gøre hele forskellen,
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når du er på tur med din campingvogn. Lige fra aerodynamik og brænd-
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CAMPINGVOGNE
ASTELLA

ALPINA

side 8-15
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ADORA

side 16-23

side 24-31

TRENDY / LUKSUS

KLASSISK / LUKSUS

KLASSISK / ALL-ROUND

3 Modeller

8 Modeller

12 Modeller

2-6 Personer

4-7 Personer

4-7 Personer

ACTION

ALTEA

side 32-39
TRENDY / ALL-ROUND

AVIVA

side 40-47
TRENDY / ALL-ROUND

side 48-55
KLASSISK / ALL-ROUND

2 Modeller

8 Modeller

4 Modeller

2-3 Personer

4-7 Personer

4-7 Personer
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Astella
alpina

astella

Glamourøs camping - eller “Glamping” som det kaldes - er en ny,
voksende trend i mange dele af
verden, og dét at tage på ferie i en
virkelig luksuriøs campingvogn er
en fornøjelse. Men hvor skal man
tage hen? Ud over de etablerede campingsider
og turistguider på internettet er der websider der er

ADORA

specialiseret inden for fænomenet “glamping”.
Vi ville vælge en smuk sø i Østrig. Der er mange
at vælge imellem, og de fleste campingpladser er
godt beliggende i harmoni med naturen. Østrigerne
ACTION

ved, hvordan dette skal gøres og pladserne
har førsteklasses faciliteter de kvalitetsbevidste
campister efterspørger. Andre går skridtet videre
med wellness-kurbade og alle former for aktiviteter

ALTEA

på stedet, f.eks. klubber for børn eller børnebørn når

AVIVA

du rejser med familien.
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Tag af sted når som helst fra forår til efterår og prøv området ved Zell
am See. 15.000 kvadratmeter badesø og en enestående natur. Det
omkringliggende landskab er fyldt med gode vandre- og cykelruter. Tag
afsted i bilen og kør gennem de spektakulære bjergpas med udsigt
til himlen. I de lokale byer kan man bruge en formiddag på det lokale
marked eller udfordre det fantastiske østrigske køkken.

Dit luksushjem ved søbredden

“Østrig er et dejligt sted at bo med søbredden
blot et par meter fra bilen. Vores Astella Glam
er som at eje sit eget luksushotel.”

Camping med glamour

Astella
Astella

Glam

er

et

stil-ikon

inden

for

alpina

ASTELLA

Astella

luksus og lever virkelig op til sit navn.
Med titlen som vinder af “European Innovation

ADORA

campingvogne. Vognen byder på den ultimative

Award” sætter Astella Glam standarden for

Innovativ, rummelig og luksuriøs indkvartering,

ACTION

nutidens campingvogne.

ekseptionelt sammensat og godt indrettet -

3 Modeller

7,74 / 8,61 m længde

2-6 Senge

2,45 m bredde
2,58 m højde

AVIVA

ALTEA

campinglivet på den glamourøse måde.

Astella

Når du ser Astella Glam’s interiør bliver du nærmest mundlam. De elegant afrundede
møbel-dele sammenholdt med de mange detaljer, som du ikke oplever hos andre
campingvogne, giver vognen et udtryk af topmoderne lejlighed og luksuriøs yacht.
Og så har vognen markedets nok mest banebrydende køkken - man får næsten
lyst til at pille det ud og installere det derhjemme!
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Astella
Komforten er i højsædet med lækre senge udstyret med anti-allergi madrasser, justerbart
hovedgærde og stemningsfyldt belysning. Det geniale ERGO bad er så godt indrettet, at du

AVIVA

ALTEA

ACTION

ADORA

alpina

ASTELLA

straks fornemmer den ekstra plads løsningen giver - ren følelse af luksushotel.
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Astella
Varmtvandsbeholder
		

EKSTERIØR
Vinder af "European Innovation Award" i 2012

		
ALDE centralvarme
		

Ergonomisk badeværelse

Stort køleskab med frostboks

Koldskumsmadrasser i sengene - udstyret med
elevation i hovedgærdet.

i-shape design: innovativt, integreret og intelligent

Fantastisk køkken med
smart og rummeligt
udtrækshylde-system.

Aerodynamisk og brændstoføkonomisk
Bomstærk glasfiberkonstruktion og AL-KO chassis
3 forskellige indretninger og størrelser

INTERIØR
Luksuriøs og rummelig beboelse og
komforten i højsædet
Intelligent køkkenløsning med 3 blus og
optimeret bordplads
Det smarte og pladsbesparende ERGO
badeværelse
ALDE centralvarme er standard
Multi-media løsninger med pop-up konsol til TV'et
og mulighed for at fabriksbestille med velspillende
BOSE-højttalere.

Stort køleskab med
frostboks. Gasbageovn er
standard.

Nyt interiør design og lækker kvalitetslæder
på sæderne

Behagelig ALDE centralvarme og vandbåren
gulvvarme giver høj komfort.

Astella
563 PU

6 613 PK

		

2/4 663 HT

ACTION

ADORA

alpina

2x

4

AL-KO chassis

ASTELLA

		
Glasfiber eksteriør

Evening Star Leather

Autumn Leaves

Antal senge

Garderobe

Køkken

Senge

Bord

Badeværelse

Siddegruppe

Gulv

AVIVA

No.

ALTEA

TEKSTILER
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Alpina
ASTELLA

Tænk på Finland. Hvad kommer du i
tanke om? Sandsynligvis den store,
kolde vildmark. Er det virkeligt et sted, der
egner sig til en ferietur? Ja, det er ikke for alle og
enhver, men for de eventyrlystne og især for dem,

alpina

der virkelig kan lide naturen og det aktive liv. I det
sene forår vil du kunne finde rigelige mængder sne
og dagslys nok til at nyde den. Sommeren kan være
en stor oplevelse med de lange sommeraftner, der

ADORA

senere afløses af efterårets smukke farver.
Finland er et overflødighedshorn af natur - et land
omgivet af skove og søer. Tyndt befolket af et folk

ACTION

med karakter og uafhængighedssans. Gæstfrie er
de også. Egnsretterne kan virke lidt fremmedartede
i Finland, men ikke desto mindre er de lækre. Prøv

AVIVA

ALTEA

at smage elg, rensdyr eller endda bjørn.
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Finland er et aktivt land. Det passer til dem der godt kan lide at “stå
op og komme af sted” og der er meget at opleve og tage sig til. Find
perfekte steder ved en af de flere en tusinde søer, besøg Finlands
moderne metropol Helsingfors, eller nyd stilheden i vildmarken. Hvis
der er tid, kan du krydse Polarcirklen. Vejret afspejler Finlands nordlige
placering, så sørg for, at du har en varm og komfortabel vogn med.
Alpina vil være det ideelle valg. Rummelig, komfortabel og egnet til
alle sæsoner.
Du er nødt til at planlægge din tur, men alle ture til Finland bør inkludere et besøg i hovedstaden og en tur i vildmarken.

En perfekt ferie.

Du kan planlægge en tur til Savonlinna, Finlands smukkeste by anlagt på
to øer mellem søerne Haapavesi og Pihlajaevsi. Det er et spektakulært
sted for et slot og en operafestival og dette område har begge dele.
Overvej at tage nord på til Koli Nationalpark og videre til Oulanka Nationalpark, hvis din ferie tillader det. Finland er lidt ud over det sædvanlige,
men du vil ikke fortryde dit besøg til de 1000 søers land.

Luksus året rundt!

Alpina
Alpina sætter atter overliggeren inden for

alpina

ASTELLA

Alpina

blive brugt året rundt i alle typer klima og
elsket for sit varme og komfortable indre.

ADORA

helårs-campingvogne! Den er Bygget til at

Med ALDE centralvarme og et bredt udvalg af

8 Modeller

9,48 m længde

4-7 Senge

2,45 m bredde
2,58 m højde

AVIVA

ALTEA

rejsepartner på din næste campingtur.

ACTION

modeller og indretninger er Alpina den perfekte

Alpina

Alpina er så ekseptionelt udstyret at mange konkurrerende mærker har svært ved
at følge med - og helt slemt bliver det når man sammenligner prisen. Og med
rummeligheden i højsædet og et virkelig lækkert køkken føler du dig hurtigt helt
hjemme.
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Alpina
Vælg mellem det store udvalg af modeller med dobbeltsenge, store enkeltsenge og køjesenge.
ERGO badeværelset med sin intelligente udnyttelse af pladsen, byder velkommen i bedste

AVIVA

ALTEA

ACTION

ADORA

alpina

ASTELLA

luksushotel-stil.
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Alpina
ALDE centralvarme /gulvvarme
		

EKSTERIØR
Attraktivt "i-shape" eksteriør

Ergonomisk badeværelse
		

Komfur med ovn og grill
		

190 L køleskab med frostboks
		

Fantastisk køkken med rigtigt komfur med 4
gasblus og gasbageovn.

Solid konstruktion med glasfiber og AL-KO
undervogn

Komfortable
koldskumsmadrasser og
elevationshovedgærde giver
dig maksimal liggekomfort.

8 forskellige modeller fra 5,1 meters længde
SEITZ kasette vinduer med rigtige vinduesrammer

INTERIØR
Praktisk indrettet køkken med god arbejdsplads
Stort køleskab med frostboks
ALDE centralvarme og vandbåren gulvvarme
ERGO badeværelse
Nye højglanslåger i overskabene
Vælg mellem tekstil eller læder

190 L køleskab med
integreret frostboks.

Vinterisolering holder kulden ude om vinteren og
varmen ude om sommeren.

Alpina
Glasfiberkonstruktion
		

AL-KO chassis

BPW chassis (dobbeltaksel)
		

4+1 563 LU

4 613 UT

6+1 663 PT

6+1 663 UK

4 743 HT

5+1 743 UP

6+1 743 UX

ADORA

alpina

3x

ASTELLA

4 513 UP

ACTION

2x
2x

PlayLand

White Leather

Antal senge

Garderobe

Køkken

Senge

Bord

Badeværelse

Siddegruppe

Gulv

AVIVA

No.

ALTEA

TEKSTILER
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Adora
ASTELLA

Spanien er Europas nok mest mangfoldige og eksotiske destination.
Fra de bjergtagende smukke Pyrenæer i Nord, de
berømte strande ved kystlinjen, vinlandet La Rioja til
de pulserende byer Barcelona, Valencia og Madrid.

alpina

Spanien har det hele.
Det gode klima og eventyrlysten. Spanien er også
et paradis for turister, der tager deres rullende

ADORA

feriehjem med hertil. Mulighederne er uendelige,
men vi vil opfordre til, at du overvejer nordkysten

AVIVA

ALTEA

ACTION

nær San Sebastian i det berømte Baskerland.
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Fra de bjergtagende smukke Pyrenæer i Nord, de berømte strande
ved kystlinjen, vinlandet La Rioja til de pulserende byer Barcelona,
Valencia og Madrid. Spanien har det hele.
Det gode klima og eventyrlysten. Spanien er også et paradis for
turister, der tager deres rullende feriehjem med hertil. Mulighederne er
uendelige, men vi vil opfordre til, at du overvejer nordkysten nær San
Sebastian i det berømte Baskerland.

Spanien. Alsidig, eksotisk og eftertragtet.

“Vi har kørt rundt i den baskiske region med
vores Adora. Det var en fantastisk måde at
opleve Spanien, dagene på standen og San
Sebastian.”

Tidsløs i design - tidsløs i brug…

Adora
Adora er pioner inden for sin klasse. Intelligent

alpina

ASTELLA

Adora

Ekstremt komfortabel og bredt udvalg af vogne
i mange størrelser og indretninger.

ADORA

i sin opbygning og klassisk og tidsløs i sit look.

ACTION

Adora er den perfekte rejsepartner på dine

12 Modeller

6,58 m / 8,23 m længde

4-7 Senge

2,30 - 2,45 m bredde
2,58 m højde

AVIVA

ALTEA

campingferier.

Adora

Gennemtænkt og gennemført interiør. Adskillige indretninger med masser af hygge,
rummelighed og komfort. Praktisk køkken og rummelige siddegrupper fuldender
billedet.
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Adora
Stort udvalg af indretninger med komfortable soveværelser.

AVIVA

ALTEA

ACTION

ADORA

alpina

ASTELLA

Badeværelse med brus, toilet og stor vask.
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Adora
Elektrisk gulvvarme

EKSTERIØR
Flot "i-shape" eksteriør design

Varmtvandsbeholder
		

Glasfiber karrosseri
			

AL-KO chassis

Sengens koldskumsmadras og elevation giver dig
maksimal komfort.

Stærk glasfiberkonstruktion og AL-KO chassis

Søjlebordstativ der er nemt
at betjene - og så kommer
fødderne ikke i klemme.

12 forskellige modeller og indretninger at vælge
imellem.

INTERIØR
Rummelig og hyggelig indretning kombineret med
god komfort
Nyt interiør design med 2 forskellige typer tekstil at
vælge imellem.
Mulighed for at fabriksbestille med ALDE
centralvarme

Ydervægge og tag er lavet i
bomstærkt glasfiber som er
ekstremt holdbart og nemt at
rengøre.
Nyt “i-shape” eksteriør design blandt andet med
flade tonede ruder.

Adora
4+1 472 LU

4+1 512 UL

4 512 UP

6 513 TK

4 542 UT

ASTELLA

4 462 PU

4 563 PU

6 563 TK

4+1 612 LU

4 613 HT

4+1 643 UT

ADORA

6+1 563 PT

alpina

2x

2x / 3x

ACTION

2x

White Santos

Autumn Leaves

Antal senge

Garderobe

Køkken

Senge

Bord

Badeværelse

Siddegruppe

Gulv

AVIVA

No.

ALTEA

TEKSTILER
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Action
ASTELLA

Fantastiske strande og hyggelige,
franske byer og landsbyer. Det er præcis
hvad man kommer til at tænke på, når man tænker
på Bretagne. En unik og idyllisk del af verden at

alpina

besøge og især velegnet til store campingeventyr.
Der er hundredvis af gode campingpladser, der
strækker sig langs den bugtede kyst, mange bygget
direkte ved siden af klitterne og andre i mere landlige
ADORA

omgivelser. Traditionen tro er der gode faciliteter,
hvor man kan slå sig ned en uge eller to. Sæsonen
strækker sig fra juni til september - hvis altså du
vil i vandet - og endnu længere, hvis du ikke er på

ACTION

badeferie.
Der er gode strande overalt - fra det eksklusive
Dinard i nord og hele vejen langs kysten vil du

ALTEA

finde gode steder at slappe af eller flere med

AVIVA

sportsaktiviteter.
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Bretagne er en destination, hvor der er meget at udforske og opdage. Du
behøver ikke rejse rundt i hele regionen, læg dig på én campingplads
og du vil finde masser af oplevelser i køreafstand. Kør ind i landet
og prøv specialiteterne i de befæstede byer - citadellerne – og sørg
selvfølgelig for at opleve det dejlige, franske køkken. Steder som Dinan,
Vitre og the port of St Malo er et “must” på listen.

Tag med på “eventur”...

“Vi besøgte Bretagne i vores Action. Det er en
dejlig vogn. Og også sød - det virker, som om
den får folk til at smile, når de ser den.”

Til action og eventyr

Action
Den lille og lette Action er skabt til at tage med

alpina

ASTELLA

Action

nærmest overnaturlig rummelig indeni. Action
er rigtig velegnet til parret der vil opleve verden
og nyde det frie liv med en overkommelig

ADORA

på “eventur”. Selv om den syner lille er den

Action er klassens frækkeste og bedst
udstyrede vogn i sin klasse. Og selv om man

ACTION

campingvogn på krogen.

er lille er sikkerheden stadig i top - bl.a. med
tage med på eventyr.

2 Modeller

5,28 m længde

2-3 Senge

2,20 m bredde
2,55 m højde

AVIVA

ALTEA

glasfibersider og tag. Action er perfekt til at

Action

I Action er pladsen udnyttet optimalt uden at gå på kompromis med komforten. Bad,
køkken, “lounge” - det er der det hele… og så lidt til.

36

Action
Nyd en hurtig og forfriskende “skyller” i ERGO badeværelset efter en dag fyldt med

AVIVA

ALTEA

ACTION

ADORA

alpina

ASTELLA

action og oplevelser.
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Action
XXL
L

Fleksibel opbevaring

EKSTERIØR
Flot og innovativt eksteriør design - nu i sporty
hvid farve

Glasfiberkarosseri

Minimalistisk design og optimal
pladsudnyttelse

Plads til ekstra opbevaring i begge modeller.

Glasfiber sider og -tag samt AL-KO chassis
og AKS stabilisator

Smart NYT køkken med
3 gasblus, optimeret
arbejdsplads og god
aflæggeplads.

Fleksibel opbevaring
2 forskellige indretninger
LED teltlampe

INTERIØR
Den mest funktionelle campingvogn i sin
klasse - basta!
Komfortabel, praktisk og let at håndtere
Smart køkken med 3 gasblus og optimeret
arbejdsplads.
ERGO badeværelse
Truma blæsevarme

Nyt eksteriør i bomstærkt
hvidt glasfiber.

Ny frisk farve ude - nu i hvid!

Letkørt og aerodynamisk mindsker
brændstofforbruget.

Action
2 361 PD

ACTION

ADORA

alpina

ASTELLA

3 361 LH

Minio Graphic

Antal senge

Garderobe

Køkken

Senge

Bord

Badeværelse

Siddegruppe

Gulv

AVIVA

No.

ALTEA

TEKSTILER
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Altea
ASTELLA

Istrien har i lang tid været en
favoritdestination for ferier med
campingvogn. Årsagerne er åbenlyse:
Fabelagtigt klima, krystalklart vand i Adriaterhavet,
den lange kystlinje fyldt med skyggefulde træer til

alpina

de badende og selvfølgelig de kulinariske lækkerier.
Turistområderne er smukke, såsom Rovinj og Porec
med deres gamle, charmerende brostensbelagte

ADORA

gader og restauranter i massevis.
Istrien har en eventyrlig historie og er nu en del
af Kroatien, og ydermere en charmerende del.
Kør din campingvogn hertil, og du vil få masser
ACTION

af muligheder. Den nye Altea ville være en fin
rejsekammerat for din familie. Den nye Altea har
et stilrent og nydesignet interiør - en dejlig base til

AVIVA

ALTEA

ferien.
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Planlæg din tur, pak vognen og tag af sted. Slå lejr og tag på opdagelse.
Kroatien har masser at byde på ud over det krystalklare vand. Et forslag
kunne være Plitvicesøen, eller prøv at tage på ø-hop - der er nok at
tage af.

Istrien - favorit blandt campister.

“Kroatien er vores foretrukne sted at holde
campingferie. Vores nye Altea er komfortabel
med masser af plads til hele familien.”

Designet til det gode liv

ASTELLA

Altea

alpina

Altea
Den nye Altea! Intelligent designet, godt indrettet og solidt konstrueret. Og så er prisen over-

ADORA

kommelig. Flere af de nye elementer i Altea er
hentet i den prisvindende Astella Glam og gør
dermed Altea endnu mere attraktiv til prisen.

ACTION

Det luftige design går igen i alle detaljer blandt
andet belysningen og interiøret - og så findes

ALTEA

der indretninger til mange forskellige behov.

6,09/7,61 m længde

4-7 Senge

2,30 m bredde
2,58 m højde

Puder og tæpper er ikke en del af standardudstyret i Altea serien.

AVIVA

8 Modeller

Altea

Det nye “smart-kitchen” er hentet i den prisvindende “Astella Glam” - fyldt med
gennemtænkt funktionalitet. Den rummelige “lounge” er komfortabel mens det
afstemte indirekte lys sætter hyggestemningen i vognen.
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Altea
Den rummelige siddegruppe er et godt samlingspunkt for familien hvad enten der skal spises
eller spilles brætspil. Og der findes et bredt udvalg af indretninger - alle med komfortable senge.
Det nye ERGO badeværelse henleder tankerne på luksushotellet med det flotte finish og de

AVIVA

ALTEA

ACTION

ADORA

alpina

ASTELLA

smarte løsninger.
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Altea
LED

LED belysning		

EKSTERIØR
Atrraktiv "i-shape" eksteriør design

Haglsikret glasfibertag

AL-KO chassis

Indirekte belysning på en helt ny måde.

Med bomstærkt glasfibertag

Nyudviklet “Smart
kitchen” kogeø optimerer
arbejdspladsen i køkkenet.

8 forskellige indretninger at vælge imellem
To-delt dør er standard

INTERIØR
Nyt interiør med stilrent og moderne design samt
rene linier
Truma S3004 varmeovn
"Smart-kitchen" med ny kogeø og optimeret arbejdsbordplads
ERGO badeværelse
Hyggelig indirekte belysning

Stor serviceluge.

Stilren og modulopbygget “i-shape” front og
bagende.

Altea
6 462 PK

4+1 472 LU

6 542 DT

6 542 PK

4 462 PU

ASTELLA

4 432 PX

alpina

2x

4 392 PH

ADORA

6+1 552 PK

2x / 3x

2x / 3x

ACTION

2x

Simply Light

Antal senge

Garderobe

Køkken

Senge

Bord

Badeværelse

Siddegruppe

Gulv

AVIVA

No.

ALTEA

TEKSTIL
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Aviva
ASTELLA

Med det økonomiske uvejr landet
har været i, glemmer man let hvor
smukt Grækenland er. Det store udvalg af
steder at besøge - lige fra fastlandet og de mange
indlysende attraktioner i Athen, til de hundredvis

alpina

af perfekte små øer, der soler sig i den varme
middelhavssol.
Okay, øer betyder færger og muligvis en smule

ADORA

overvejelse af hvad man skal besøge, og hvordan
man kommer dertil. Tålmodighed er dog en dyd,
og lige meget hvilken ø du planlægger at besøge,
er belønningen så klar som det indbydende

ACTION

middelhavsvand.
Vi anbefaler, at du tager et kig på Corfu, men de
fleste øer har campingpladser. Corfu har et godt

ALTEA

færgesystem, det er nemt at komme rundt på øen,

AVIVA

og det er oplagt til en fantastisk campingoplevelse.
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Placér dig selv så tæt på stranden som du kan og forbered dig på en
seriøs omgang forkælelse i dit eget rullende feriehjem.
Frakobl bilen og nyd den frihed, som muligvis kun campister virkelig
kender til. Strejf omkring, som du lyster - besøg den uundgåelige,
smukke lille fiskeby og nyd en friskfanget frokost ved kajen. Eller besøg
et afsides område for en plads til solbadning og svømning.

Et græsk eventyr.

“Grækenland er et fantastisk land som måske
ikke virker som et åbenlyst sted at campere,
men det er det hele værd. Vi tog afsted i vores
Aviva og tilbragte tre pragtfulde uger ved
stranden.”

Til den lette campingferie

ASTELLA

Aviva

alpina

Aviva
Aviva er den perfekte partner til den lette
campingferie

og

findes

i

4

forskellige
ADORA

indretninger.
Selv om Aviva hører blandt de lette små
campingvogne, er serien stadig spækket med

ALTEA

ACTION

komfort.

5,38 / 7,61 m længde

4-7 Senge

2,07 / 2,45 m bredde
2,58 m højde

Puder og tæpper er ikke en del af standardudstyret i Aviva serien.

AVIVA

4 Modeller

Aviva

Du finder indretninger som matcher forskellige familietypers behov. Og takket være
godt design og indretning, er Aviva både rummelig og luftig.
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Aviva
Lyst interiør og masser af dagslys fylder rummet inde i Aviva med energi. Soveværelset er

AVIVA

ALTEA

ACTION

ADORA

alpina

ASTELLA

udstyret til far og mor, mens børnene har deres egne køjer.
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Aviva
Glasfibertag

EKSTERIØR
Bygget med bomstærkt glasfibertag

Ny “smart kitchen” kogeø med 3 gasblus.

4 forskellige indretninger
2-delt indgangsdør

Todelt dør.

LED teltlampe

INTERIØR
Komfortabel campingvogn til beboelse og
overnatning
Praktisk og moderne tekstil
"Smart kitchen" kogeø der optimerer arbejdspladsen
i køkkenet.
Truma varmeovn

Tag i bomstærkt glasfiber
modstår kraftige haglbyger.

Blandt de bedste letvægtere på markedet.

Aviva
7 490 CP

6 495 LM

2x

ACTION

ADORA

alpina

2x (3x)

2x

6 495 LX

ASTELLA

4 390 PS

Simply Light

Antal senge

Garderobe

Køkken

Senge

Bord

Badeværelse

Siddegruppe

Gulv

AVIVA

No.

ALTEA

TEKSTIL
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Layout-vælger
ASTELLA
Antal senge

ADORA

4

563 PU

4

513 UP

4

+1

563 LU

4

462 PU

4

6

613 PK

4

613 UT

6

+1

663 PT

4

512 UL

4

512 UP

663 HT

6

+1

663 UK

4

743 HT

6

513 TK

4

542 UT

5

+1

743 UP

6

743 UX

6

563 PT

4

563 PU

6

563 TK

4

4

613 HT

4

+1

472 LU

Køkken
Bord
Siddegruppe
Garderobe
Senge

+1

Badeværelse

3x

Gulv

2x

No.

ALPINA

2

/4

2x

+1

+1

2x

2x / 3x

2x

2x

+1

+1

612 LU

643 UT

ACTION

ALTEA

AVIVA

4

392 PH

4

432 PX

4

390 PS

2

361 PD

6

462 PK

4

462 PU

7

490 CP

4

472 LU

6

542 DT

6

495 LM

6

542 PK

+1

2x (3x)

361 LH

2x

3

2x / 3x

6

552 PK

+1

2x / 3x

2x

6

2x

495 LX

2x

1

2

1

Søjlebordstativ er standard i Alpina, Astella og Adora

2

Smart kitchen så dagens lys i Astella sidste år, men findes
nu også i Altea og Action

3

Action 361 LH kan fås i 2 varianter - en med og en uden
panorama vindue.

4

Smart “pop-up” TV konsol i den pris-vindende Astella
Glam.

3

4
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“Dakar er så udfordrende.
Der er ingen ophold, hver
dag er en brutal test for alle
parter.”
Cyril Despres
Dakar 2013 vinder af kategorien motorcykel.

Gå i ekstremer
Adria er stolt sponsor for KTM Red Bull teamet, der vandt

Adria-autocamperne

rytter

Dakar 2013 er et bevis for holdbarheden og pålideligheden

Dakar 2013, verdens mest ekstreme løb, der afholdes hvert

Cyril Despres, teamkammeraterne Ruben Faria og

af Adria’s produkter. Vores campingvogne, autocampere og

år i Sydafrika. 8.000 kilometer under de mest ekstreme

den skadede Marc Coma, der tidligere selv har vundet

VAN’s er designet og fremstillet på vores højteknologiske

forhold er en god test for vores ryttere, deres motorcykler

Dakar. Autocamperne ledsager hele holdet inklusive

fabrik og bygget til at kunne klare dit ferieeventyr.

og de tre Adria Matrix 680 SP autocampere, der følger dem.

medhjælpere,

giver

gennem

hjemmekomfort

hele

det

til

opslidende

rally.

Dette års vinder i kategorien for motorcykler, Cyril Despres
fra Frankrig, har talt rosende om sit rullende hjem under
rallyet.
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