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Frihed til
at udforske
I 2015 nåede Adria en milepæl - 50 år i spidsen for
campingvogn- og autocamperudvikling, siden den
første campingvogn ’375’ rullede af samlebåndet
tilbage i 1965. Autocampere og VAN’s blev en del
af programmet i 1980’erne og 1990’erne, og i dag
er sortimentet for Adria sæson 2016 større og mere
populært end nogensinde.
Halvtreds års passion og erfaring giver mange
fordele - Adrias erfaring inden for design og layout,
og passionen og engagementet, ender ud i nogle af
de bedste og mest innovative produkter på markedet
i dag.
Alle Adria-køretøjer er lavet på den mest
højteknologiske fabrik inden for området, placeret
lige i hjertet af Europa. Her samles alle vores
kompetencer og de bedste leverandører i branchen
for at producere innovativt designede køretøjer af den
højeste kvalitet, holdbarhed og pålidelighed.
Og på dine eventyr er det altid godt at have ro i
maven. Vores produkter er bakket op med et netværk
på over 400 professionelle forhandlere og en effektiv
reservedels- og eftersalgsservice.

INSPIRATIONER

Oplev mere i vores online magasin, Inspirationer, på
www.adria.dk
Nyd dine eventyr.

Sonja Gole
Generaldirektør hos Adria Mobil

Opdag flere destinationer i vores
nye online-magasin “Inspirations”
på

www.adria.dk
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Hvorfor vælge Adria?
Passion og erfaring gør en forskel

1

PASSION
OG ERFARING

Adria har designet og fremstillet rekreative køretøjer i
mere end halvtreds år. Erfaringen og lidenskaben og
kompetencerne hos vores medarbejdere gør en forskel, når vi designer og fremstiller dit næste køretøj.

4 | ADRIA | CAMPINGVOGNE 2016

2

PRISBELØNNEDE
PRODUKTER

Adria tilbyder produkter inden for alle kategorier af
autocampere, campingvogne og vans og har et stort
udvalg af indretninger. Adria-produkter fortsætter
også med at vinde uafhængige priser for design,
innovation, kvalitet og for at give ”værdi for pengene”.

3

INTELLIGENT
DESIGN

Adria laver intelligente designs, som udnytter teknologien, de bedste byggemetoder og materialer.
Innovativt indrettede køretøjer med moderne interiør
samt unikke Adria-indretninger.

GESAMTSIEGER

*Regler & Betingelser gælder, se hjemmesiden for flere detaljer.

4

HØJTEKNOLOGISK
FABRIK

Adria benytter de mest avancerede
produktionsfaciliteter i branchen, ISO 9001 og 14001
certificeret efter kvalitet- og miljømæssige standarder.
Fabrikkens produktion styres via princippet ”worldclass-manufacturing”.

5

KVALITET, PÅLIDELIGHED
& HOLDBARHED

Adria-køretøjer er kendt for sin høje kvalitet,
pålidelighed og holdbarhed ved brug af anerkendte
produktionsmetoder fra bilindustrien. Vi laver de fleste
af vores egne møbler og kvalitetskontrollerer hele
køretøjets fremstillingsproces.

6

RO I SINDET

Adria-produkter leveres med en garanti i verdensklasse. Vi har et professionelt forhandlernetværk med
mere end 400 Adria-forhandlere i og uden for Europa,
bakket op af en reservedels-forsyning og eftersalgsservice i verdensklasse.
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At leve i
bevægelse
Adrias filosofi ‘at leve i bevægelse’ vises bedst i vores
støtte til cykling. Vi er stolte af Adria-Mobil Cycling
Team, og at vi kan hjælpe med at fremme cykling
som en sund livsstil og form for grøn mobilitet. Besøg
www.adria-mobil-cycling.com for mere information.

Primož Roglič og Adria Mobil Cycling Team,
blev vindere af det 22’ende Tour of Slovenia
i2015.

Taget til
ekstremer
Hvert år i januar siden 2013 drager en flåde af
nyproducerede Adria autocampere til Dakar Rally i
Sydamerika til vores partnere, Red Bull KTM Factory
Racing. De fungerer som teamets komfortable hjem
når de følger med holdet på de 9.000 km lange
færd i det hårdeste terræn. Dette er den ultimative
holdbarhedstest - nu gennemført tre år i træk.

Marc Coma, vinder af Dakar 2015 i motorcykel
kategorien.
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Verdensklasse
partnere
En af tidens bedste skiløbere fra Slovenien er Tina
Maze. En ekstremt ydende atlet med tretten OL
og Verdensmesterskaber i trofæskabet. Dobbelt
verdensmester i 2015 og den højeste World Cup
pointscore nogensinde i 2012-13. Tina bruger sin
Sonic Supreme som samlingspunkt mellem hendes
træning, studier og fritid.

Tina Maze, dobbelt verdensmester og
dobbelt guldmedaljevinder ved OL.

Resultater i
verdensklasse
De Olympiske atleter Tina Maze og Jakow Fak er
begge verdensstjerner som presser sig selv for at opnå
de bedste resultater. Jakov Fak er biathlet og 2 gange
verdensmester samt olympisk broncevinder, bruger sin
Sonic Supreme som base i en travl og planlagt hverdag
med træning og konkurrencer på højt plan.

Jakov Fak, Verdensmester og Olympisk
medaljevinder.
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Designet til at leve
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Detaljerne
er vigtige
Detaljerne har stor betydning når man designer en
campingvogn, og hver centimeter tæller. Igennem
årtier har man fået indgående kendskab til layout og
konstruktion, således alle funktioner får deres rette
plads og det kan mærkes i hver eneste Adria.
Kun Adria tilbyder innovative løsninger som
Smart-kitchen køkkenet, hotelinspirerede ’Ergo’badeværelser, et bredt udvalg af sengeløsninger,
optimeret og fleksibel opbevaring og vores unikke
panoramavinduer.
Detaljerne er vigtige, lige fra det moderne
interiørdesign til, hvor vi placerer varmen - alle Adriacampingvogne er ’designet til at leve’.

SE
MERE
Læs mere om vores
campingvogne på

www.adria.dk
*Ikke alle funktioner er tilgængelige på alle modeller.
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SOVEVÆRELSE

BEBOELSE

Vælg mellem et bredt udvalg af soveværelser med komfortable senge fra forældresenge, enkeltsenge, franske senge og indretning med op til
tre køjesenge.

Moderne interiør med god rumfølelse og masser af
funktionalitet. Vælg mellem flere indretninger.
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Billederne kan være vist med pyntegenstande som ikke er en del af vognens udstyr.

KØKKEN

BADEVÆRELSER

Intelligent designede køkkener baseret på ergonomiske principper med alt på
rette plads i vores Smart-kitchen. Integreret funktionalitet og de bedste hvidevarer. Masser af opbevaringsplads og funktionalitet.

Badeværelser i hotelstil bygget op omkring ergonomiske principper, med
eminent funktionalitet og et strejf af luksus. Badeværelsesudstyr i høj kvalitet,
god opbevaring og indretning, og vores ERGO-badeværelse, som i nogle
campingvogne har praktisk ”klap-op” vask.
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MULTIMEDIA
Smarte boligløsninger, med intelligent TV-placering,
digitale kontrolpanel til basale funktioner og integreret
multi-medie-væg på nogle modeller.
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BO SMART

OPBEVARING
Optimeret og fleksibel opbevaring i alle campingvogne
med plads til de ting, du har brug for.

SMARTE LØSNINGER

* Ikke alle funktioner er tilgængelige på alle modeller.
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Designet til at yde

* Alle campingvognmodeller på nær
Aviva (5 år) er omfattet af en 7 års
tæthedssikring. Se www.adria.dk for
yderligere oplysninger.
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CHASSIS
Adria anvender den bedste undervogne for
optimal styrke - blandt andet undervogn fra de
førende leverandører, AL-KO og BPW.

KONSTRUKTION
Adria campingvogne er bygget af de bedste
materialer - glasfibertag på alle modeller og
glasfibersider på flere serier. Det giver høj
holdbarhed mod f.eks. hagl og andet ekstremt
vejr. Opbygningen varierer fra model til model.
Læs mere på hjemmesiden.

Fabelagtig
ydeevne
Alle Adria campingvogne er skabt til at kunne
bruges. Alt er omhyggeligt designet, udviklet og
testet, så du får maksimal komfort og nydelse, når
du er på eventyr. Bygget til at nyde livet, konstrueret
til at holde.

VINDUER

Adria sætter standarden med det nye ”sky-light”
ovenlysvindue i ny Adora, Astella og Alpina.
Alle vinduer er designet og bygget til at yde det
ypperste i alle typer klimaer, og de fleste
er forsynet med integrerede gardiner.
* Sky-light er ikke standard på alle modeller.

OPVARMNING OG
ISOLERING
Brug vognen året rundt med de bedste
varmeløsninger fra Truma og Alde, kombineret
med teknikken omkring Adria’s Thermo-byggede
isolering og Adria Air Flow System til styring af
luft- og varmecirkulation.

SE
MERE
Læs mere om vores
campingvogne på

www.adria.dk
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INTELLIGENT DESIGN
Intelligent design, optimal udnyttelse af teknologi,
de bedste byggemetoder, materialer og innovative
indretning.

INTEGRERET
Vores designs integrerer form og funktion med en
fuldintegreret teltskinne, kromhåndtag og en række
velafprøvede vinduesløsninger, herunder de store
panoramavinduer, som kun findes hos Adria.

INTELLIGENT
Adria er banebrydende inden for intelligent design
med praktisk modulopbygget ABS-plastikdele på
front og bagende.
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INNOVATIVT
Med ’i-shape’ designet får man ikke kun god aerodynamik, men det er også let
at udskifte individuelle dele af front eller bagende hvis uheldet skulle være ude.

KLIMAKONTROL
OPVARMNING

ISOLERING

VENTILATION OG NEDKØLING

Adria-campingvogne kan fåes med flere varmesystemer, som er effektive og kraftfulde - hver især med
sine fordele.

Alle Adria-køretøjer er bygget efter ’Thermo-build’ standarder, med
optimal anvendelse af isoleringsmaterialer, varmedesign og Adria Air
Flow System. Derfor er alle Adria-campingvogne velegnede til brug
hele året rundt.

Adria-campingvogne er også behagelige i varmt klima
med avanceret luftstrøming, god ventilation, vinduer
med integreret sol-skærmning eller toning samt
muligheder for at installere air-condition.

De fleste Adria campingvogne er bygget med Trumaopvarmning. Et populært system, som er let at bruge
og som leverer varm luft via en række isolerede rør.
Modeller med fuldt integreret Alde-opvarmning bruger
samme princip som i huse med vandbårne radiatorer
og varmerør - også med vandbåren gulvvarme.

2016 CAMPINGVOGNE | ADRIA | 17

CAMPINGVOGNE

ASTELLA

3 modeller
4-7 personer
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ALPINA

side

20

9 modeller
4-9 personer

ADORA

side

28

10 modeller
4-7 personer

side

36

ACTION

2 modeller
2-3 personer

ALTEA

side

44

7 modeller
4-7 personer

ALTEA
4FOUR
side

52

4 modeller
2-4 personer

AVIVA

side

60

4 modeller
4-7 personer

side

64
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ASTELLA

20 | ADRIA | CAMPINGVOGNE 2016

ASTELLA
SERIEN

Camping i
glamour
Den prisvindende ASTELLA - det ultimative luksushjem på hjul! Sætter standarden
for hvor luksuriøst camping kan blive. Eksklusivt designet med sølvfarvet ydre og
topmoderne indre der henleder tankerne på en trendy ”New-yorker lejlighed”.
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ASTELLA

Eksklusivt eksteriør
holdt i elegante
sølvnuancer.

Panoramavindue
på Astella 663 HT.

Nye materialer
reducerer
vognens vægt.

Integreret LED lys
og integrerede
bugseringshåndtag.

Ny konstruktion
til isolering og
varmetab.
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AL-KO chassis
med selvjusterende
bremsesystem.

Kompromisløs luksushjem på hjul med state-of-the-art design og gennemtænkte
løsninger. Alt er lækkert og glamourøst, og løsningerne er innovative og
gennemtænkte. ALDE centralvarme med fjernbetjening via smartphone - så er
vognen klar når du ankommer til den. (tilkøb).

Den ultimative luksus
campingvogn proppet
med komfort.

Luksuriøst ERGO
badeværelse.

Stemningsfyldt
belysning i hele vognen.
Hyggelig, rummelig og
overdådig lækker.

BOSE lydsystem
(tilkøb)

Veludstyret køkken
med god arbejdsplads.

Fuldt integreret ALDE
centralvarmeanlæg med
vandbåren gulvvarme.
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BEBOELSE

SOVEVÆRELSE

Bo som i en lofts-lejlighed i storbyen
med sjæl og lækre detaljer.

Vælg mellem flere sengeløsninger - alle med
komfortable senge. Dæmp lyset og sæt stemningen.

24 | ADRIA | CAMPINGVOGNE 2016

KØKKEN

BADEVÆRELSE

Adria’s intilligente køkken med optimeret arbejdsplads,
stort køleskab og masser af lækker opbevaring.

Gå i bad som var du på et 5-stjernet hotel!

2016 CAMPINGVOGNE | ADRIA | 25

3 SKRIDT MOD DIN CAMPINGVOGN

ASTELLA

1 INDRETNINGER
563 PU

4
Chassis længde (mm) 6271
Total bredde (mm)
2450

Antal senge
Køkken
Bord
Siddegruppe
Klædeskab
Senge
Badeværelse
Gulv

613 PK

6/7

2x / 3x

Chassis længde (mm) 6761
Total bredde (mm)
2480

663 HT

4
Chassis længde (mm) 7251
Total bredde (mm)
2480

FLERE TEKNISKE
INFORMATIONER:
www.adria.dk
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2

NYT I 2016 & FEDE FEATURES

3

TEKSTIL

• Stilfuldt og eksklusivt ”i-shape” eksteriør design.
• Bygget i bomstærkt glasfiber.
• Panorama vindue (663 HT).
• AL-KO chassis og selvjusterende bremsesystem.
• Moderne og eksklusivt møblement.
• Ekstra stor og komfortabel ”lounge” siddegruppe.
• Topmoderne køkken med masser af arbejdsplads.
• ERGO badeværelse med ”klap-op” vask og fast brusesøjle.
• ALDE centralvarmeanlæg med vandbåren gulvvarme.
• Afstemt belysning i hele vognen.
Evening Star Leather

http://qr.adria-mobil.com/137
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ALPINA
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ALPINA
SERIEN

Den ultimative
helårsvogn
Alpina er indbegrebet af den ultimative campingvogn til brug året rundt. Og med
sit helt nye design inde og opdaterede ydre, kommer man ikke meget nærmere
et 5-stjernet hotel på hjul. Sky-light ovenlysvindue og nyt møblement giver en
fantastisk rumfølelse og hygge.
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ALPINA
Alpina er bygget med Adria’s ”Comprex” konstruktion
som kombinerer træets styrke, holdbarheden fra
polyurethan og den fugtafvisende glasfiber.

1

KOMPOSIT TRÆPANELER

2

POLYURETHAN

3

EPS STYROFOAM

4

GLASFIBER

5

GLASFIBER

6

XPS STYROFOAM ISOLERINGSSKUM

7

FORSTÆRKEDE TRÆPROFILER

Stilfuldt og eksklusivt
“i-shape” eksteriør.

Flade Seitz DeLuxe
vinduer med myggenet
og mørklægningsgardin.

Adria’s egen “Comprex”
konstruktion for højere
styrke og isolering.

1
2

3

7
6

4
5

LED lys
med styring fra nyt
lys-kontrolpanel.
*Læs mere om garantibetingelserne på hjemmesiden.
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AL-KO chassis
eller BPW chassis
(dobbeltaksel-vogne).

Sky-light
ovenlysvindue på de
fleste modeller.

Alpina sætter standarden for helårsvogne med kompromisløst design og
gennemtænkte løsninger. Stilfuld og elegant med nyt møblement, rummelighed
og lys, ADRIA ”Smart-kitchen”, ERGO badeværelse og en række forskellige
indretninger.

Masser af
opbevaringsplads
i hele vognen.

Den ultimative campingvogn
til oplevelser året rundt.

Kvalitets ERGO
badeværelse i
“hotel-style” design.

Luftig og rummelig
følelse inde.

Smart-kitchen med alt
lige ved hånden.
XL lounge med masser
af komfort.
Fuldt integreret ALDE
centralvarmesystem.
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BEBOELSE

SOVEVÆRELSE

Bo som i en New Yorker lofts-lejlighed.
Komfortabel, luftig og hyggelig.

Flere forskellige senge-indretninger med komfortable
senge og praktisk opbevaring.
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KØKKEN

BADEVÆRELSE

Adria’s ”Smart-kitchen” med alt det udstyr du behøver - ny ovn, stort køleskab og masser af opbevaringsplads.

Gå i bad som var du på et 5-stjernet hotel!
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3 SKRIDT MOD DIN CAMPINGVOGN

ALPINA

1 INDRETNINGER
613 UT

663 HT

663 PT

4

5

6/7

Chassis længde (mm) 6761
Total bredde (mm)
2460

Chassis længde (mm) 7401
Total bredde (mm)
2460

Chassis længde (mm) 7371
Total bredde (mm)
2460

Antal senge
Køkken
Bord
Siddegruppe
Klædeskab
Senge
Badeværelse

2x / 3x

Gulv

663 UK

753 HT

753 UP

7

5

6

Chassis længde (mm) 7352
Total bredde (mm)
2460

Chassis længde (mm) 8241
Total bredde (mm)
2460

Chassis længde (mm) 8230
Total bredde (mm)
2460

2x / 3x

/8

753 UT

763 UK

903 HT

6

6

9

Chassis længde (mm) 8230
Total bredde (mm)
2460

Chassis længde (mm) 8230
Total bredde (mm)
2460

Chassis længde (mm) 9653
Total bredde (mm)
2460

2x

2x / 3x

2x

FLERE TEKNISKE
INFORMATIONER:
www.adria.dk
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2

NYT I 2016 & FEDE FEATURES

3

TEKSTIL

• Nyt ”i-shape” eksteriør design.
• Adria Comprex konstruktion.
• Ekstra isolering i gulv (+4 mm).
• ”Sky-light” panoramavindue på de fleste modeller.
• Flade Seitz DeLuxe winduer
• Elegant nyt møblement
• Opredning til op til 9 personer
• Lækker og komfortabel siddegruppe med loungestemning
• Nyt lækkert køkken og nye hårde hvidevarer
• Bluetooth transmitter - spil musik fra din smartphone
• ALDE centralvarme og vandbåren gulvvarme

Brown Betty

• ALDE Smart Control (standard på modellerne 753 og opefter)

Fumo Leather

http://qr.adria-mobil.com/138
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ADORA
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ADORA
SERIEN

Den vil ændre
dit udsyn
Den prisvindende Adora med det lysgivende “sky-light” ovenlysvindue vil ganske
enkelt ændre den måde du ser verden på. Og serien er så godt udstyret, at den
nærmest er garant for en fantastisk campingferie.
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ADORA

Adria’s “i-shape”
eksteriør.

Sky-light panoramavindue
(i de fleste indretninger).

Bomstærk glasfiberkonstruktion
og høj isoleringsevne.

AL-KO chassis.

Dobbeltlags vinduer
i fladt design.
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Integreret teltskinne, LED
lys og integrerede håndtag.

Nyd ude-livet indenfor i din Adora med det store ”sky-light” panoramavindue som
nærmest trækker verden udenfor med indenfor (i de fleste modeller).

Atrium med udsigt.

Ny indretning i 2016 til familien - med spændende børneafdeling.

Rummelige
siddegrupper med
“lounge-stemning”.

Komfortable
soveværelser til enhver
type familie og behov.

ERGO badeværelse med
“fold-væk” vask. Separat
badeværelse i flere
modeller.

Klassisk, rummelig og
stilfuldt designet.

Truma varme standard
- ALDE centralvarme
(tilkøb)

Smart-kitchen med 3
blus sammenbygget
med vask. Stort
køleskab.
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BEBOELSE

SOVEVÆRELSE

Bo med Atrium-følelse - masser af plads, komfort
og alt du behøver til en god campingferie.

Vælg mellem flere forskellige typer soveværelser med
komfortable senge og praktisk opbevaring.
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KØKKEN

BADEVÆRELSE

Adria’s ”Smart-kitchen” med alt det udstyr du behøver - store
skuffer, lækkert slim-fit køleskab og god opbevaringsplads.

ERGO badeværelse i høj klasse og med
ergonomien i højsædet.
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3 SKRIDT MOD DIN CAMPINGVOGN

ADORA

1 INDRETNINGER
472 UP

482 LU

522 UP

542 UL

4

5

4

5

Chassis længde (mm) 5302
Total bredde (mm)
2296

Chassis længde (mm) 5525
Total bredde (mm)
2296

Chassis længde (mm) 5802
Total bredde (mm)
2296

Chassis længde (mm) 5982
Total bredde (mm)
2296

Antal senge
Køkken
Bord
Siddegruppe
Klædeskab
Senge
Badeværelse
Gulv

572 UT

573 PT

593 UP

613 HT

4

6

4

3/4

Chassis længde (mm) 6262
Total bredde (mm)
2296

Chassis længde (mm) 6262
Total bredde (mm)
2450

Chassis længde (mm) 6562
Total bredde (mm)
2450

Chassis længde (mm) 6752
Total bredde (mm)
2450

/7

2x / 3x

613 PK

613 UT

7

4

Chassis længde (mm) 6881
Total bredde (mm)
2480

Chassis længde (mm) 6752
Total bredde (mm)
2450

3x

FLERE TEKNISKE
INFORMATIONER:
www.adria.dk
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2

NYT I 2016 & FEDE FEATURES

3

TEKSTIL

• Stilfuld og stilrent ”i-shape” design.
• Bomstærke glasfibersider og -tag.
• Sky-light panoramavindue i de fleste modeller.
• AL-KO chassis og selvjusterende bremsesystem.
• Klassisk design og møblement.
• Sengeløsninger til forskellige typer familier og behov.
• Ekstra store siddegrupper i ”lounge-stil”.
• Smart-kitchen med gasblus, vask, god arbejdsplads og stort køleskab.
• ERGO badeværelse med fast brusesøjle og ”klap-væk” vask.
• Separat bruseniche i større vogne - afhængig af layout.
• Truma varme (standard) eller ALDE centralvarme (tilvalg).

White Santos

• Optimeret lys i hele vognen.
• Ny indretning til familier med børn - med egen børneafdeling.
• Flotte alu-fælge.
• Stort 142 L slim-fit køleskab på de fleste modeller.
• Elektrisk gulvvarme.
• Høj lasteevne.
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ACTION

44 | ADRIA | CAMPINGVOGNE 2016

ACTION
SERIEN

Action-pakket
miniput til de aktive
Den populære, kompakte og ikoniske Action på 3,6 meter fortsætter med at
imponere campisterne med sin nærmest overnaturlige rummelighed.
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ACTION

Integreret teltskinne,
LED teltlampe.

Panoramavindue
(361 LH)

Har sit helt eget nærmest
“kult-agtige” design.

Sin helt egen med bløde
former og blå plastdele.

Glasfibersider og -tag
med høj holdbarhed.
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AL-KO chassis og
AKS stabilisator.

Det virker som om solen altid skinner på Action - den charmerende og populære
miniput med den nærmest overnaturlige rumfølelse. Skandinavisk design og
opbygning med plads til op til 3 personer og indrettet med det bedste - Smartkitchen, ERGO bad og Truma blæsevarme.

Smart-kitchen med 3
blus, vask og køleskab.

Et liv i Action

Tidsløst interiør design
i Skandinavisk stil.

Truma blæsevarme.

Fleksibel
siddegruppe.

Komfortable
sengeløsninger og plads
til op til 3 overnattende.
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BEBOELSE

SOVEVÆRELSE

Tidsløst designet og med alt det du behøver lige
inden for rækkevidde.

Komfortable sengeløsninger og plads til
op til 3 overnattende.
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KØKKEN

BADEVÆRELSE

Smart-kitchen med alt du behøver inklusive
køleskab og opbevaring.

”3-2-1 badeværelse” med 3 funktioner
(bad, toilet/vask, opbevaring) i 2 moduler
på 1 kvm.
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3 SKRIDT MOD DIN CAMPINGVOGN

ACTION

1 INDRETNINGER
361 LH

3
Chassis længde (mm) 4010
Total bredde (mm)
2196

Antal senge
Køkken
Bord
Siddegruppe
Klædeskab
Senge
Badeværelse
Gulv

361 PD

2
Chassis længde (mm) 4010
Total bredde (mm)
2196

FLERE TEKNISKE
INFORMATIONER:
www.adria.dk
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2

NYT I 2016 & FEDE FEATURES

3

TEKSTIL

• Bomstærke glasfibersider og -tag.
• Panoramavindue (361 LH).
• AL-KO chassis og AKS-stabilisator.
• Skandinavisk design og møblement.
• Komfortable senge med plads til op til 3 personer.
• Fleksibel siddegruppe i ”lounge-stil”.
• Smart-kitchen med gasblus, vask, god arbejdsplads og køleskab.
• ERGO badeværelse med fast brusesøjle og ”klap-op” vask.
• Truma blæsevarme (standard).
• Optimeret lys i hele vognen.

Panama

• Flotte alufælge.
• Varmt vand.
• TV-holder.
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ALTEA
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ALTEA
SERIEN

Designet til den
lette campingferie
Den prisvindende Altea med lækkert Skandinavisk design, innovativ indretning og
attraktiv pris. Designet til den lette campingferie med tidsløst design og lette og
luftige indretninger.
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ALTEA

“i-shape” eksteriør design
med integrerede håndtag,
teltskinne og LED lys.

To-delt indgangsdør
med vindue.
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Dobbeltlags
vinduer i fladt
design.

Glasfibertag og
hammerslåede alu-sider.

AL-KO chassis.

Altea har vundet European Innovation Award på baggrund af det lyse og venlige
interiør. Rummelig og med gennemtænkte indretninger der passer de fleste
familier. Stemningsfyldt belysning, Smart-kitchen, ERGO badeværelse - Altea har
det hele.

Smart-kitchen med 3
blus, vask og køleskab.

Moderne indretning og
lækkert design med
god plads og hyggelig
belysning.

Truma
blæsevarmesystem.

Oplev den lette
campingferie

Funktionelt ERGO
badeværelse med alt du
behøver.

Fleksibel siddeafdeling i
“loungestemning”.

Komfortable
sengepladser til de fleste
familietyper.
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BEBOELSE

SOVEVÆRELSE

Tidsløst designet og med alt det du behøver lige
inden for rækkevidde.

Komfortable sengeløsninger og plads til op til 7 overnattende.
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Billederne kan være vist med pyntegenstande som ikke er en del af vognens udstyr.

KØKKEN

BADEVÆRELSE

Smart-kitchen med alt du behøver indenfor
rækkevidde.

Lækkert ERGO badeværelse med fast brusesøjle.
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3 SKRIDT MOD DIN CAMPINGVOGN

ALTEA

1 INDRETNINGER
402 PH

432 PX

472 PK

4

4

6

Chassis længde (mm) 4637
Total bredde (mm)
2296

Chassis længde (mm) 4970
Total bredde (mm)
2296

Chassis længde (mm) 5319
Total bredde (mm)
2296

Antal senge
Køkken
Bord
Siddegruppe
Klædeskab
Senge
Badeværelse

2x

472 PU

492 LU

542 PK

4

4

6/7

Chassis længde (mm) 5320
Total bredde (mm)
2296

Chassis længde (mm) 5530
Total bredde (mm)
2296

Chassis længde (mm) 6020
Total bredde (mm)
2296

2x / 3x

/5

Gulv

552 PK

6/7
Chassis længde (mm) 6159
Total bredde (mm)
2296

2x / 3x

FLERE TEKNISKE
INFORMATIONER:
www.adria.dk
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2

NYT I 2016 & FEDE FEATURES

3

TEKSTIL

• ”i-shape” integreret eksteriør design.
• Bomstærkt haglsikret glasfibertag.
• Klar til TEMPO100 godkendelse med AKS-stabilisator og støddæmpere.
• AL-KO chassis.
• Stilrent design og møblement.
• Komfortable senge til de fleste familie-typer.
• Fleksibel siddegruppe i ”lounge-stil”.
• Smart-kitchen med gasblus, vask, god arbejdsplads og køleskab.
• ERGO badeværelse med fast brusesøjle og ”klap-op” vask.
• Stemningsfyldt indirekte belysning.
• Truma blæsevarme (standard).

Belize

• Elektrisk gulvvarme.
• Elevationssengebund.
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ALTEA 4FOUR
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ALTEA 4FOUR
SERIEN

Design din egen
campingvogn
3,6 meter campingvogn pakket med funktionalitet og mulighed for op til 29
forskellige udvendige designs.
Den nye Altea 4two er “lillebror” i serien, bygget i glasfiber og med sengesystem
med plads til op til 3 personer.
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ALTEA 4FOUR

1 EKSTERIØR FARVER

2 DESIGN

GO

1 design

GO
WHITE
1 design

GO
COLOR
4 farver

GO
SIGNATURE
4 farver + 6 designs = 24 muligheder
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3

4

INDRETNINGER

INTERIØR DESIGN

5 HYNDER

362 LH

2+1
Chassis længde (mm) 4280
Total bredde (mm)
2269

362 XH

VIL DU VIDE
MERE?

3+1
Chassis længde (mm) 4280
Total bredde (mm)
2269

Antal senge

Læs mere om
Altea 4four på

Køkken

www.altea4four.com

Bord
Siddegruppe
Klædeskab
Senge
Badeværelse
Gulv

Graphite

http://qr.adria-mobil.com/142
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AVIVA
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AVIVA
SERIEN

Enkelt,
stabilt og godt
Aviva serien består af vogne der hylder principperne simpelt, stabilt og godt.
Klassisk designet og udstyret med haglsikret glasfibertag, AL-KO eller BPW
chassis og med alt du behøver til den lette campingferie.
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AVIVA

Klassisk design med
integrerede håndtag,
teltskinne og udendørslys.

To-delt
indgangsdør.
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LED teltlampe.

Solidt bygget med
hammerslåede alu-sider og
haglsikret glasfibertag.

AL-KO eller BPW
chassis afhængig af
model.

Aviva er indbegrebet af den praktiske campingvogn - robust i sin konstruktion og
praktisk indrettet. Vælg mellem 4 dejlige indretninger for par eller børnefamilier
hvor hvert familiemedlem har sin egen seng.

Klassisk og komfortabelt
interiør design med god
plads til opbevaring.

Tidsløse værdier
og langvarig kvalitet

Komfortable senge til
hele familien.

Nyt letbetjent
kontrolpanel.

Praktisk køkken med
3 blus, vask og stort
køleskab i flere modeller.
Truma blæsevarme.

Billederne kan være vist med pyntegenstande som ikke er en del af vognens udstyr.
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BEBOELSE

SOVEVÆRELSE

Klassisk interiør design med alt du behøver lige
inden for rækkevidde.

Komfortable senge til hele familien.
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Billederne kan være vist med pyntegenstande som ikke er en del af vognens udstyr.

KØKKEN

BADEVÆRELSE

Praktisk køkken udstyret til den kulinariske
campingferie.

Velindrettet badeværelse med alt du behøver.
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3 SKRIDT MOD DIN CAMPINGVOGN

AVIVA

1 INDRETNINGER
390 PS

512 PK

4

6/7

Chassis længde (mm) 4369
Total bredde (mm)
2070

Chassis længde (mm) 5631
Total bredde (mm)
2296

Antal senge
Køkken
Bord
Siddegruppe
Klædeskab
Senge
Badeværelse

2x/3x

Gulv

512 PT

563 PT

6/7

6/7

Chassis længde (mm) 5631
Total bredde (mm)
2296

Chassis længde (mm) 6171
Total bredde (mm)
2450

2x/3x

2x/3x

FLERE TEKNISKE
INFORMATIONER:
www.adria.dk
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2

NYT I 2016 & FEDE FEATURES

3

TEKSTIL

• Klassisk og integreret design.
• Solidt bygget med alu-sider og haglsikret glasfibertag.
• AL-KO eller BPW chassis afhængig af model.
• Klassisk interiør design.
• Komfortable sengeløsninger til de fleste familie-typer.
• Rummelig siddegruppe med lounge-stemning.
• Praktisk køkken med gasblus, vask, god arbejdsplads og køleskab.
• Velindrettet badeværelse.
• God plads til opbevaring.
• Truma blæsevarmesystem.
• Forberedt til installation af aircondition.

Great Bear

• AKS-kobling.
• Flere modeller med stort køleskab.
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ADRIA DANMARK
Petersmindevej 10
600 Kolding
mail@adria.dk
www.adria.dk
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