Adria campingvogne
sæson 2015 | Astella  Alpina  Adora  Action  Altea  Aviva

Med den omskiftelige verden vi lever i, er det betryggende at vide, at mærket der står
bag familiens campingferier, allerede var på markedet for 50 år siden og at det producerer højkvalitets fritidskøretøjer både nu og i fremtiden. 2015 er året hvor ADRIA kan
fejre 50-års jubilæum og vi og stolte, hver gang vi sender endnu en vogn på gaden med
ADRIA-logo’et på bagenden.
50 års erfaring har givet os stor indsigt og ekspertise og har gjort os os i stand til at
forstå og dermed reagere på campisternes omskiftelige behov og ønsker.
Alle ADRIA fritidskøretøjer produceres på vores højteknologiske fabrik, der også er
Europas mest avancerede inden for området. Det er hér de nye idéer fødes og afprøves, og herfra alle nye produkter sendes ud til de ventende familier - klar til at tage med
på campingeventyr.
I sæson 2015 videreføres vores filosofi ”Living in motion” og vi præsenterer vort stærkeste program nogensinde - fyldt med innovation, nye funktioner, intelligente indretninger
og naturligvis til attraktive priser!
Og på din rejse er det altid rart at vide, at hjælpen er lige rundt om hjørnet hos en af de
mere end 400 forhandlere over hele verden - hvis uheldet skulle være ude.
Læs mere i det nye online magasin på www.adria.dk
Nyd dine eventyr

Sonja Gole
CEO Adria Mobil
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Living in motion
Inspirerende eventyr i 50 år

1960’s

1970’s

1980’s

1990’s

2000’s

2010’s
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Siden 1965 ...

Adria har produceret fritidskøretøjer i 50 år.
Siden den allerførste Adria campingvogn så

1970 | DeLuxe

dagens lys i 1965 og den første autocamper i
1982, har Adria været blandt de mest innovative og produktive på området.

1965 | Adria 375
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1994 | Unica

Inspirerende eventyr i 50 år

Adria bakker op om det aktive friluftsliv og er stolt partner for det vindende Red Bull KTM Factory Racing Team på Dakar Rally i 2013 og 2014.
Adria leverede køretøjer, der fungerede som base for teamet og fulgte
dem rundt på den 9.000 km. lange og ekstreme rute.

2005 | Action

Adria sponserer også ADRIA Mobil Cycling Team i UCI Verdensmesterskabs serien. Læs mere på www.adria.dk

2012 | Astella
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Eksteriør & interiør

Intelligent design

Innovativt! ”i-shape” designet pryder Adria ude sammen med de integrerede LED-lygter.

Vores hjerte banker for det intelligente design. Innovativt ”i-shape” eksteriør, ERGO badet,

Integreret! Teltskinnen er bygget ind i vognens side, hvilket giver et elegant og strømlinet

Smart-kitchen, den integrerede hjulafdækning - det skal ikke kun være flot - det skal også

look. Intelligent! Modulopbygget front og bagende.

være funktionelt og gennemtænkt.

Skandinavisk inspireret design der er gennemtænkt i detaljen, Smart kitchen, ERGO badeværelse og gode sengeløsninger.

Hvorfor vælge Adria?
Intelligent konstrueret

Prisvindende fritidskøretøjer

Adria er bygget på det bedste materialer. Tag f.eks. det haglsikre glasfibertag og slagfaste

I al ydmyghed har Adria modtaget ærefulde uafhængige priser for design, innovation,

vognsider. Det meste af møblementet er produceret på vores egen møbelfabrik - bygget til

sikkerhed, kvalitet og kundetilfredshed - inklusive den eftertragtede tyske “König Kunde

at holde længe.

Award”. Senest blev den nye Adora kåret til “Årets campingvogn” i England mens Altea blev
årets campingvogn i Holland. Astella og Altea har begge fået en “European Innovation

Få flere informationer om modeller og teknik på www.adria.dk

Award” grundet deres nyskabende design.
Se de seneste priser på
www.adria.dk
GESAMTSIEGER
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De bedste partnere

World Class fremstilling

Høj kvalitet og pålidelighed

Adria arbejder sammen med de dygtigste

Alle Adria produkter er designet og fremstillet i Novo Mesto, Slove-

Adria benytter de bedste materialer, de nyeste konstruktions teknik-

partnere inden for design og udvikling.

nien på Europas mest moderne fabrik inden for området. Fabrikken

ker og processer for at fastholde holdbarheden og kvaliteten på et

Partnere der - ligesom os - er passionerede

råder over de bedste faciliteter, er ISO certificeret og benytter de

højt niveau.

og brænder for at skabe flotte, holdbare og

nyeste teknologier inden for fremstilling af fritidskøretøjer.

funktionelle fritidskøretøjer.

Værdi for pengene

Tag roligt på ferie

Man får altid meget værdi for pengene

Adria’s forhandlernetværk tæller mere end 400 handelssteder i Euro-

med Adria. “All-inclusive” konceptet sikrer,

pa og resten af verden. Du kan derfor trygt drage på ferie - skulle

at pakken med standardudstyr altid hører

uheldet være ude, er hjælpen altid nær.

blandt branchens bedste.
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CAMPINGVOGNE
ASTELLA

ALPINA

side 10-17
TRENDY

8

ADORA

side 18-25
KLASSISK

side 26-33
KLASSISK

3 Modeller

8 Modeller

10 Modeller

2-6 Personer

4-7 Personer

4-7 Personer

ACTION

ALTEA

side 34-41
TRENDY

AVIVA

side 42-49
TRENDY

side 50-57
KLASSISK

2 Modeller

8 Modeller

4 Modeller

2-3 Personer

4-7 Personer

2-7 Personer
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Astella
alpina

astella

Astella er det ultimative inden for
moderne luksus, der sætter standarden med førende design, exceptionelle specifikationer og et strøg
af ægte glamour.
Hvilket sted kan man bedre nyde den luksuriøse
Astella end ved en naturskøn søbred i Østrig? De
fleste campingpladser har førsteklasses faciliteter,

ADORA

og nogle tilbyder spa og wellness eller har et bredt
underholdningsprogram for børnene.
Udforsk Zell am See i forsommeren eller frem til ef-

ACTION

teråret. 38.500 kvadratkilometer sø klar til badning

AVIVA

ALTEA

og i fantastiske omgivelser.
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Besøg Salzburg og oplev kultur og arkitektur i særklasse. Gå på opdagelse på Mozart-museet eller lad turen gå forbi Salzburg Festival med
masser af kulturelle oplevelser i sommermånederne.
Den nærliggende by Anthering er også et perfekt udflugtsmål. Byen ligger gemt ind imellem eng og skov, og er en lille perle for dig, som elsker
at udforske det Østrigske køkken.

Dit luksuriøse hjem ved søbredden

Se flere destinationer i vores nye online magasin
’Inspirations’ på www.adria.dk.

Camping med glamour

ASTELLA

Astella

alpina

Astella
Med 3 lækre indretninger og indvendige
længder fra 5,6 til 6,6 meter og komfortable
sovepladser for op til 6 personer, er der helt

ADORA

sikkert en Astella der passer dig.
Den prisvindende Astella giver dig den
ultimative camping-luxus og er et stil-ikon

ACTION

inden for campingvogne. Den er fyldt med
nytænkning og innovation og er sammensat af
de bedste og mest eksklusive materialer. Og
med det nye panoramavindue over køkkenet i
og kokkererer under åben himmel.
3 Modeller

7,74 / 8,61 m totallængde

2-6 Senge

2,45 m bredde
2,58 m udvendig højde

AVIVA

ALTEA

Astella 663 HT føler man nærmest, at man står

Astella

Det stilfulde møblement er lækkert oplyst af indirekte LED-lys. Komfortabel
siddegruppe beklædt med læder, stort hjørnekøkken som vil få den mest kræsne
kok til at smile begejstret.
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Astella
TV’et gemmes diskret væk i skjul via pop-up konsollen. Sengene yder optimal komfort og kan
justeres i hovedgærdet via elevations-løsningen. ERGO badeværelset giver familien al den

AVIVA

ALTEA

ACTION

ADORA

alpina

ASTELLA

moderne komfort man er vant til hjemmefra.
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Astella
Vandbåren gulvvarme

EKSTERIØR
Elegant sølvfarvet i-shape design

ALDE centralvarme

Højttalere + TV-arm formonteret
- plug and play

11

2x

Plads til 2 x 11 kg. gasflasker

Komfortable siddegrupper

Intern længde fra 5,6 til 6,6 meter. Mulighed for op til
6 opredninger

190 L køleskab og
gasbageovn (ikke vist)

Glasfiberkonstruktion og AL-KO chassis
Eksklusivt design inde og ude med LED-lys
Nyt "sky-light" ovenlysvindue i Astella 663 HT
Tonede vinduer
INTERIØR
Moderne og tidsløst design
Komfortable soveværelser med enkelt- eller
dobbeltseng
Stort hjørnekøkken med 190 L køleskab og
gasbageovn
Moderne og funktionelt ERGO badeværelse
ALDE centralvarmesystem med vandbåren
gulvvarme

Nyt “sky-light” ovenlysvindue
i Astella 663 HT

BOSE-lydsystem og ALDE "Smart-control"
fjernbetjening kan tilkøbes

ALDE centralvarmesystem

Astella
Integreret vandtank

6 613 PK

Haglsikret glasfiberkonstruktion

AL-KO chassis

2/3 663 HT

ACTION

ADORA

alpina

2x / 3x

ASTELLA

4 563 PU

190 L køleskab med frostboks

White Leather

Antal senge

Garderobe

Køkken

Senge

Bord

Badeværelse

Siddegruppe

Gulv

AVIVA

No.

ALTEA

TEKSTILER
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Alpina
alpina

ASTELLA

Som det ypperste inden for ”helårscamping”, sætter Alpina standarden for komfort i en campingvogn og
er dermed et fremragende valg til
eventyr i al slags vejr.
Skandinavien byder på unikke naturoplevelser, tjekkede byer og på campingoplevelser af høj kvalitet,
som ikke findes andre steder i Europa. Eventyr året

ADORA

rundt uanset om man er til hiking, natur eller er aktiv
sportsudøver.
Norges ødemark er helt unik og en fantastisk op-

ACTION

levelse for øjne og sjæl. Det er blot en færgetur og
man befinder sig straks i ”en helt anden verden”.
Oplev de dramatiske landskaber i fjeldene og mød
Naeroyfjorden og Lysefjord - oplevelser du aldrig vil

AVIVA

ALTEA

glemme.
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Sverige er kendt for sine mange søer og de fantastiske strandferier. Tag
på ø-hop og besøg f.eks. Gotland i Østersøen.
Nyd stilheden i den Finske ødemark og oplev nordlyset om vinteren.
Og Danmark, måske det mest camping-venlige land af alle, med en
lang kystlinie og masser af attraktioner. Oplev feriebyerne Henne
Strand og Blåvand ved den jyske vestkyst, eller de brede strande i
Nordjylland.

En helårsvogn til helårsferiedestinationer

Se flere destinationer i vores nye online magasin
’Inspirations’ på www.adria.dk.

Den ultimative helårsvogn

ASTELLA

Alpina

alpina

Alpina
Helårsvognen Alpina, med det klassiske interiør, kan fås i 8 forskellige indretninger i størrelser fra 5,1 til 7,4 meters indvendig længde. Fa-

ADORA

milieindretningerne kan huse op til 7 sovende
- altså plads til den store familie.
Udendørs i-shape design, opgraderet AL-KO

ACTION

chassis (BPW på de dobbeltakslede modeller), stærk konstruktion med ekstra isolering,
fuldt

integreret

ALDE-centralvarmesystem

8 Modeller

7,32 / 9,64 m totallængde

4-7 Senge

2,45 m bredde
2,58 m udvendig højde

AVIVA

ALTEA

med vandbåren gulvvarme.

Alpina

Klassisk interiør med mulighed for at vælge mellem 2 lækre tekstiler. Højglanslåger,
velindrettet køkken med “rigtigt” gaskomfur med ovn og masser af plads til
opbevaring. Med sine 190 liters kapacitet hører køleskabet - ligesom resten af
vognen - også til i den rummelige ende.
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Alpina
Det gennemtænkte og innovative ERGO badeværelse giver dig alle de faciliteter du kender
hjemmefra - blot på mindre plads. Endnu mere luksuriøst er de modeller som er indrettet med

AVIVA

ALTEA

ACTION

ADORA

alpina

ASTELLA

stort badeværelse og separat bruseniche.
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Alpina
Helårsisoleret

EKSTERIØR
Udendørs i-shape design bygget i bomstærkt
glasfiber, opgraderet AL-KO chassis (BPW på de
dobbeltakslede modeller)

Vandbåren gulvvarme

ALDE centralvarme

Integreret vandtank

Komfortskum i siddegruppe samt 2 forskellige
tekstiler

i-shape front og bagende, eksklusive lygter med LED

Stort, rummligt 190 L
køleskab med frostboks

Indretninger fra 5,1 til 7,4 meter indvendig længde og
opredning til op til 7 personer
Ekstra isolering med Styrofoam i gulv og thermobuild
konstruktion
SEITZ rammevinduer med lav kuldeindtrængning
INTERIØR
Faceliftet interiør med ny køkkenbordplade samt
søjlebord med eksklusiv chrom-dekoration
Stor og rummelig siddegruppe
Praktisk køkken med rigtigt gaskomfur med 4 blus og
gasbageovn
190 L køleskab med frostboks
ALDE centralvarme med vandbåren gulvvarme

Gaskomfor med integreret
gasbageovn

Nyt letbetjent kontrolpanel

ALDE centralvarme

Alpina
4 513 UP

Komfur med ovn og grill

4 563 LU

4 613 UT

BPW chassis

Glasfiber karosseri

6+1 663 PT

6+1 663 UK

4 743 HT

ASTELLA

ERGO badeværelse

6+1 743 UX

ADORA

5+1 743 UP

alpina

2x / 3x

2x / 3x

ACTION

2x

White Santos

White Leather

Antal senge

Garderobe

Køkken

Senge

Bord

Badeværelse

Siddegruppe

Gulv

AVIVA

No.

ALTEA

TEKSTILER
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Adora
alpina

ASTELLA

Det kan godt være, at Spanien er
en klassisk strand-feriedestination,
men landet byder på meget andet
end sand. Måske det er på tide at
udforske Spanien fra en Adora? Med
det nye panoramavindue vil landet
se helt anderledes ud end du er vant
til fra en campingvogn.

ADORA

Prøv at drage nord om San Sebastian, Spaniens kulinariske hovedstad, med flere Michelinstjerner end Paris og hjemsted for pintxos, elbaskiske

tapas,

en

’skal-prøves-oplevelse’.
ACTION

ler

Playa de la Concha stranden er perfekt hvis du elsker strandlivet. Prøv også en ferie længere oppe
langs den nordlige kyst fra Santander, hvor cam-

AVIVA

ALTEA

pingområder og strande er fantastiske.
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Oplev afslappede stranddage og eksotiske dagudflugter, som bør
omfatte Bilbao, hjemsted for Guggenheim Museet.
Oplev også vinlandet La Rioja og de imponerende katedralbyer Burgos
og Leon, der også ligger væk fra kysten.

Få helt nyt syn på Spanien fra den nye Adora

Se flere destinationer i vores nye online magasin
’Inspirations’ på www.adria.dk.

Tidsløst design - tidsløse oplevelser

ASTELLA

Adora

alpina

Adora
Med sit moderne ydre og indre er den nye
Adora den perfekte base for dit næste eventyr
i Spanien eller et andet sted i Europa. Den kan

ADORA

fås i størrelser fra 4,7 til 6,1 meters indvendig
længde og med plads til op til 7 personer.
Tag himlen ude med indenfor i din nye

ACTION

ADORA. Det nye ”sky-light” ovenlysvindue
giver en fantastisk rummelighed og man
føler næsten, at man befinder sig ude under
åben himmel. Rummeligheden er nærmest
mindste modeller, eller om du ønsker den
største luksus-model.
10 Modeller

6,79 m / 8,24 m totallængde

4-7 Senge

2,30 - 2,45 m bredde
2,58 m udvendig højde

AVIVA

ALTEA

overnaturlig uanset om du vælger en af de

Adora

Der findes indretninger med sengeløsninger til alle typer familier - parret,
kernefamilien eller den sammenbragte familie. Adrias nye “Smart kitchen” er blevet
suppleret op med 142 L slim-line køleskab. Vælg mellem 2 lækre tekstiler i Adora
serien - Den klassiske “White Santos” i PU-læder/stof eller den tidsløse og moderne
“Cedro Way” (skal fabriksbestilles).
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Adora
Adora har også fået ADRIA’s prisvindende ERGO badeværelse med separat brusesøjle, toilet,
vask og opbevaring - alt sammen på ca. 1 kvm. Nyt letbetjent kontrolpanel viser dit forbrug og i

AVIVA

ALTEA

ACTION

ADORA

alpina

ASTELLA

underholdningsafdelingen er der forberedt til montering af TV, radio m.m.
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Adora
Truma blæsevarme (ALDE kan
fabriksmonteres)

EKSTERIØR
Adria's velkendte I-shape eksteriør

Multimedia & TV

11

2x

Plads til 2 x 11 kg gasflasker

Vandtank

Stemningsfyldt indirekte belysning, spots og
LED-lamper

Indretninger i luftig og lækker Skandinavisk stil

Gennemtænkt smart-kitchen
med optimeret bordplads
og stort 142 L “slim-line”
køleskab

Indretninger fra 4,7 til 6,1 meters indvendig længde
med opredning for op til 7 personer
Bomstærke glasfibertag og -sider
Dobbeltlags vinduer i "fladt" design
INTERIØR
Nyt "sky-light" ovenlysvindue med elegant
vinduesfrise, UV-afdækning og mørklægning samt
myggenet
Truma blæservarme og el-gulvvarme eller ALDE
centralvarme (ekstraudstyr)
Komfortable soveværelser med dobbeltseng,
enkeltsenge, fransk seng og 2 eller 3 køjesenge
ERGO badeværelse med foldevask, brusesøjle,
toilet og opbevaring. Stort badeværelse med separat
bruseniche i flere modeller.

Nyt “sky-light”
panoramavindue med
integreret vinduesfrise, UVbeskyttelse og mørklægning
samt myggenet.

Smart kitchen med 3 gasblus integreret i ét modul
sammen med vask. Praktisk indrettet og meget
rengøringsvenligt.

Moderne i-shape design med integrerede lygter og
bugseringshåndtag

Adora
4 472 UP

5 492 LU

Op til 7 sovepladser

4 522 UP

Bomstærk glasfiberkonstruktion

5 542 UL

4 572 UT

AL-KO chassis

6 573 PT

ASTELLA

Ergonomisk badeværelse

4 593 UP

4 613 HT

4 613 UT

ADORA

6+1 573 TK

alpina

2x / 3x

ACTION

2x/3x

TEKSTILER

No.

Antal senge
Køkken
ALTEA

Bord
Siddegruppe
Garderobe
Senge

White Santos

Cedro Way

AVIVA

Badeværelse
Gulv

33

Action
alpina

ASTELLA

Den mest populære ”miniput” i
Danmark. Action er en lille letvægter med sin helt egen eventyrlystene ”attitude”. Med et unikt ydre og
moderne indretning og en nærmest
overnaturlig rumfølelse, er den helt
sin egen.
Så hvorfor ikke udforske Bretagne? Pragtfulde

ADORA

strande og maleriske byer og landsbyer gør denne
idylliske del af Frankrig værd at overveje, og her

AVIVA

ALTEA

ACTION

findes også masser af campingområder.
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Bretagne har fantastiske strande langs hele kysten, hvor man kan
slappe af eller dyrke sport. Prøv den majestætiske Dinard, den
mere stille Roscoff eller de sydlige øer Ile d’Ouessant og Belle Isle.
Tag ind i landet og oplev de spændende byer omgivet af bymure citadellerne - og du skal selvfølgelig også prøve det herlige franske
køkken. Charmerende byer som Quimper, Dinan, Vitre og havnen i St
Malo bør være på din “skal se” liste.

Der sker bare noget i Bretagne

Se flere destinationer i vores nye online magasin
’Inspirations’ på www.adria.dk.

Til action og eventyr

ASTELLA

Action

alpina

Action
Den kompakte og kun 3,6 meter lange
Action (indvendig længde), giver dig op til 3
sengepladser og - trods størrelsen - masser af

ADORA

”rummelighed. Moderne Skandinavisk design,
Smart-kitchen, ERGO bad - der er blevet plads
til det hele - er DU klar til Action?

ACTION

Den charmerer sig direkte ind i hjertekulen
på den mest hardcore campist. Lille og
charmerende, let at tage med på tur og helt

2 Modeller

5,19 m totallængde

2-3 Senge

2,20 m bredde
2,55 m udvendig højde

AVIVA

ALTEA

klar på noget Action.

Action

Moderne skandinavisk design fylder den lille Action med varme i det nærmest
overnaturlige beboelsesrum - så meget plads i så lille en vogn er noget af et
særsyn. Vælg mellem 2 dejlige indretninger.
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Action
ERGO badeværelse i kompakt format med foldevask, toilet, opbevaring samt separat brusesøjle.

AVIVA

ALTEA

ACTION

ADORA

alpina

ASTELLA

Indirekte belysning hvor de strømbesparende LED-pærer er en selvfølge.
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Action
XXL
L

Serviceluger for let adgang til
magasin udefra

EKSTERIØR
Innovativt og aerodynamisk eksteriør.

Vandtank

WC

Fuldt udstyret badeværelse

Ergonomisk badeværelse

ERGO badeværelse med 3 funktioner i 2 moduler
på 1 kvadratmeter.

3,6 meter indvendig længde og 2 forskellige
indretninger

Smart kitchen med 3 gode
blus, stor vask og god
arbejdsplads.

Glasfiberkonstruktion bygget på AL-KO chassis med
AKS-kobling
ABS bagende
Ovenlys panoramavindue giver masser af lys og
rumfølelse
Gennemtænkte opbevaringsløsninger
INTERIØR
Skandinavisk design og stilrent møblement
Komfortable senge med op til 3 sovepladser
Smart kitchen med 3 gasblus integreret i ét modul
sammen med vask. Praktisk indrettet og meget
rengøringsvenligt.
90 L køleskab
Stemningsfyldt indirekte belysning

Aerodynamisk design.

Truma blæsevarme

AL-KO chassis og AKS-stabilisator.

Action
Køleskab

Aerodynamisk design

2 361 PD

ACTION

ADORA

alpina

ASTELLA

3 361 LH

Glasfiberkonstruktion

TEKSTILER

No.

Antal senge
Køkken
ALTEA

Bord
Siddegruppe
Garderobe
Senge

Minio Graphic

AVIVA

Badeværelse
Gulv
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Altea
alpina

ASTELLA

Intelligent design, innovative funktioner og førsteklasses kvalitet til
attraktive priser - dét er indbegrebet af den nye Altea. Designet lyst
og let og med dejlige indretninger.
Istrien, det nordlige hjørne af Kroatiens kyslinje, har
længe været en sommerfavorit. Et kosmopolitisk,
afslappet område med et solrigt klima og kilometervis

ADORA

af kystlinje til svømmeture i det krystalklare vand.
Poreč er typisk for Istrien med store laguner
og

klippelandskab

omgivet

af

træer. Dejlige
ACTION

dagudflugter på Sveti Nikola øen eller en bådtur til
Baredine grotterne efterfulgt af middag i den gamle

AVIVA

ALTEA

bys atmosfæriske gader er et absolut must.
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Rovinj er perlen blandt kystbyerne, med sin velbevarede charmerede
karakter. En

middelalderhavneby

-

meget

fotogen

med

Skt.

Euphemia kirketårnet og huse, der ligger direkte ud til vandet.
Syd for Pula kulminerer kystlinjen i halvøen Kamenjak, et beskyttet
område med helt fantastisk naturskønhed, der er berømt for klippespring
og sin afslappede natur.

Oplev livets lyse sider i Istrien

Se flere destinationer i vores nye online magasin
’Inspirations’ på www.adria.dk.

Skabt til det gode liv

ASTELLA

Altea

alpina

Altea
Altea høster allerede masser af anerkendelse
- blandt andet har den fået European
Innovation Award for design og prisen ”Årets

ADORA

Campingvogn”.
Modellerne starter ved 4 meters indvendig
længde og strækker sig til 5,5 meter. I

ACTION

familiemodellerne er der plads til op til 7
overnattende.
Den prisvindende Altea modelserie giver dig

ALTEA

masser af værdi for pengene. Den er bygget
i gode materialer og er blandt andet udstyret
med haglsikret glasfibertag.
6,09/7,61 m totallængde

4-7 Senge

2,30 m bredde
2,58 m udvendig højde

Puder, tæpper og sengebetræk er ikke standard i Altea i Danmark.

AVIVA

8 Modeller

Altea

Puder, tæpper og sengebetræk er ikke standard i Altea i Danmark.

Gennemført skandinavisk design, store siddegrupper, lækkert indirekte lys med
LED har været med til at bringe Altea til tops i Europa. Op til 7 sovepladser og
8 forskellige indretninger at vælge imellem hvor der er plads til den store familie.
Smart kichen der også omfatter 190 L køleskab i flere af modellerne.
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Altea
ERGO badeværelse med foldevask, toilet, opbevaring og separat brusesøjle. Og så er sengene

ALTEA

ACTION

ADORA

alpina

ASTELLA

udstyret med allergivenlige madrasser.

AVIVA

Puder, tæpper og sengebetræk er ikke standard i Altea i Danmark.
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Altea
LED

LED belysning

EKSTERIØR
i-shape eksteriør med dynamisk front og bagende,
integrerede lygter og håndtag

Ergonomisk badeværelse

Vandtank

Køleskab

Brede skuffer med “luk-let” funktion

Fra 4,0 til 6,5 meters indvendig længde og opredning
for op til 7 personer

Stemningsfyldt lyssystem
med “indbygget” hygge

Haglsikret glasfibertag og aluminiumssider - bygget
på AL-KO chassis
Tonede 2-lags ruder
2-delt indgangsdør med vindue
INTERIØR
Skandinavisk design med hynder holdt i afstemte
neutrale farver
Vælg mellem 8 forskellige indretninger
Stemningsfyldt indirekte belysning og spots med
LED
Truma blæsevarme
Smart kitchen med praktisk indretning og god
arbejdsplads

Prisvindende design

ERGO badeværelse med foldevask, toilet og
brusesøjle





i-shape front og bagende med integreret teltskinne







 




























 















Altea
Op til 6 sovepladser

4 432 PX

6 472 PK

AL-KO chassis

4 472 PU

5 492 LU

6 542 PK

ASTELLA

4 402 PH

Glasfibertag

6 552 PK

ADORA

6 552 DT

2x/3x

alpina

2x

2x / 3x

ACTION

2x / 3x

TEKSTILER

No.

Antal senge
Køkken
ALTEA

Bord
Siddegruppe
Garderobe
Senge

Cedro Way

AVIVA

Badeværelse
Gulv

49

Aviva
alpina

ASTELLA

Sardinien! Et tidløst sted med en
lang og gloværdig historie der byder
på et væld af fascinerende ruiner og
næsten 2.000 km kystlinje. Her er
nok til at holde dig beskæftiget.
Besøg stedet i en Aviva, en letvægter med
samt

fornødenheder
et

naturligvis

bredt

til

udvalg

masser

af

en

problemfri

af
værdi

indretninger
for

ferie,
og

pengene.

ADORA

alle

Oplev en barskere natur, et vildere Italien, og dog
stadig med de forventede glæder såsom fantastisk
ACTION

mad, lækre strande og også lidt ”bling-bling”.
Sardinien byder på varme middelhavssomre og

AVIVA

ALTEA

mere roligt og mildt efterår.
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Slå lejr og udforsk i din egen bil. Sardiniens strande er eftertragtede,
lige fra den prangende Costa Smeralda til de baske og vilde strækninger langs kystlinjen.
Se solen gå ned over den autentiske bugt Chia eller udforsk øens rige
kulturarv, som den ligger begravet i Cagliaris labyrint af stræder. Sardinien vil leve lang tid i din hukommelse.

Oplev Sardiniens vilde side i en tidløs Aviva

Se flere destinationer i vores nye online magasin
’Inspirations’ på www.adria.dk.

Til den lette campingferie

ASTELLA

Aviva

alpina

Aviva
Udvalget af Aviva campingvogne vil passe til
de fleste generationer af campister. Vognene
fås i størrelser fra 3,9 m til 5,6 m indvendig

ADORA

længde og med flere forskellige indretninger.
Campingvognen i klassisk design, skabt til den
lette campingferie. Forsynet med haglsikret

ACTION

glasfibertag og AKS-stabilisator på enten AL-

ALTEA

KO eller BPW chassis.

5,82 / 7,69 m totallængde

3-7 Senge

2,07 / 2,45 m bredde
2,58 m udvendig højde

Puder, tæpper og sengebetræk er ikke standard i Aviva i Danmark.

AVIVA

4 Modeller

Aviva

Puder, tæpper og sengebetræk er ikke standard i Aviva i Danmark.

Komfortable indretninger i klassisk design med plads til alt lige fra 3 til 7
overnattende. Sengene er udstyret med allergivenlige koldskumsmadrasser og
lamel-sengebunde. Praktisk køkken hvoraf flere af indretningerne også er udstyret
med em-hætte og 190 L køleskab.
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Aviva
Dejligt badeværelse med toilet, vask og brusemulighed.Varmen kommer fra Truma varmeovenen

ALTEA

ACTION

ADORA

alpina

ASTELLA

ligesom det varme vand til badet også er en komfortabel selvfølge.

AVIVA

Puder, tæpper og sengebetræk er ikke standard i Aviva i Danmark.
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Aviva
Vandtank

EKSTERIØR
Fra 3,9 til 5,6 meter indvendig længde og op til 7
sovepladser

WC

Bad og toilet

Køleskab

Glasfibertag

Truma varmeovn og varmtvandsbeholder

Haglsikret glasfibertag er standard
AL-KO og BPW chassis afhængig af model

2-delt indgangsdør

Nyt sporty udvendigt design
LED-teltlampe
INTERIØR
Klassisk design og komfortable indretninger
Dejlige forældre-soveværelser i alle modeller
Praktisk køkken med 90 L eller 190 L køleskab (alt
efter model)
Truma varmeovn
Forberedt til montering af aircondition

Front, tag og bagende i
bomstærkt glasfiber

AL-KO og BPW chassis afhængig af model

Aviva
6/ 7 512 PK

6+1 512 PT

6 563 PT

ADORA

alpina

2x/3x

ASTELLA

4 390 PS

2x/3x

ACTION

2x/3x

TEKSTILER

No.

Antal senge
Køkken
ALTEA

Bord
Siddegruppe
Garderobe
Senge

Simply Light

AVIVA

Badeværelse
Gulv

57

Living in motion
Vær online

Bliv inspireret

Vær social

Adrias hjemmeside indeholder alle tænkelige informationer om

Det nye ADRIA-magasin “”Adria Inspirations”” er pakket med masser

Over hele verden samles Adria ejere i online-

Adria og de forskellige produkter.

af spændende læsestof og inspiration til Jeres næste campingferie.

communities - blandt andet Facebook hvor

Få indblik i Adria’s verden og gå med “”behind the scenes”” hvor du får

mere end 30.000 verden over følger med i

eksklusiv information som kun findes her. Online-magasinet udkommer

Adria’s online-verden.

www.adria.dk

2 gange om året.
www.facebook.com/Adria.dk
www.youtube.com/user/AdriaDan-

Læs mere og se magasinet gratis på www.adria.dk.
mark
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Living in extreme motion
“Dakar Rally er brutalt!
Ikke kun for kørerne men
også for det udstyr der er
med.”
Marc Coma
Vinder af Dakar 2014 i motorcykel
kategorien

Dakar 2014
Adria er stolt partner på “Red Bull KTM Factory Racing Team” ved Dakar

Fem ADRIA autocampere fulgte Marc Coma og hans team under

Rally. Det er verdens mest barske rally med mere end 500 deltagere i bil-

Dakar 2014. 3 Matrix og 2 Sonic autocampere blev sendt direkte

er, lastbiler, motorcykler kæmper mod 9.000 km. barsk natur i de 15 dage

fra produktionsbåndet til Dakar Rally uden nogen form for for-

rally’et forløber.

stærkninger eller ændringer og de gennemførte rally’et helt uden
problemer.
Læs mere på www.adria.dk.
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ADRIA MOBIL, d.o.o.
Straška cesta 50 • 8000 Novo mesto • Slovenija
Tel. ++386(0)7 393 71 00 • Fax: ++386(0)7 393 72 00
Email: info@adria-mobil.si • Website: www.adria-mobil.com

DK

ADRIA DANMARK
Petersmindevej 10
6000 Kolding

1965 | Adria 375

1970 | DeLuxe

1994 | Unica

www.adria.dk
mail@adria.dk

2005 | Action

2012 | Astella
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