
campingvogne 2019



Så mange eventyr, 
så mange historier. 

#inspiringadventures



'Living in motion' er ikke kun en filosofi hos Adria, det er en måde at leve på. Vi tror på, at rejser er gode for sjælen og at de giver 
os ekstra indhold i en hektisk hverdag. 
Vores 2019 modeller er alle designet til at tage med på eventyr. Produceret på vores topmoderne fabrik, bakket op af et 
forhandlernetværk der tæller mere end 450 forhandler i og uden for Europa. Adria logoet er din garanti for sikkerhed på rejsen.  

Eventyrene og oplevelserne venter på dig derude.

OPLEV MERE I DET NYE 
INSPIRATIONSMAGASIN, 
ONLINE PÅ 

WWW.ADRIA.DK

Sonja Gole, 
General Manager, Adria Mobil
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PRISVINDENDE
CAMPINGVOGNE

ADRIA
MOVIE

OPLEV 

WWW.ADRIA.DK

MERE 
PÅ 

Der er selvfølgelig mange mærker at vælge i mellem, men det har aldrig været mere indlysende at vælge Adria.

Adria vinder jævnligt priser 
for designs, innovation og 
kvalitet.

PASSION & ERFARING   
Adria har bygget 
fritidskøretøjer i over 50 år.

INTELLIGENT DESIGN 
Adria er markedsledende 
med inteligent 
design, teknologi, 
konstruktionsmetoder og 
materialer.

WORLD-CLASS 
PRODUKTION 
Adria har de mest avancerede 
produktionsfaciliteter, ISO 
9001, 14001 og EFQM 
5 stjerne certificering for 
kvalitets- og miljøstandarder.   

KVALITET 
Adria campingvogne er kendt 
for kvalitet, pålidelighed og 
holdbarhed, opnået ved 
hjælp af gennemprøvede 
teknikker kendt fra 
bilbranchen.

RO I SINDET 
Adria Caravan tilbyder en af 
de førende garanti-ordninger 
og har over 450 forhandler i 
og uden for Europa.

Hvorfor vælge Adria?
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DETALJER BETYDER ALT. Vores campingvogne er detaljen til at leve i, hvor detaljer giver mening og hvor hver centimeter er udnyttet optimalt.

Designet til at leve i

1 | LOUNGE  
Moderne indretning 
og et bredt udvalg af 
indretninger, møbler og 
tekstiler.

2 | KØKKEN  
Inteligent designede 
køkkener, med stil, 
masser af plads 
og funktionalitet, 
sammensat af de 
bedste materialer.

3 | SOVEVÆRELSE  
Et bredt udvalg af 
senge løsninger, 
store senge med 
komfortable madrasser.  

4 | BADEVÆRELSER 
Et bredt udvalg 
af badeværelses- 
løsninger, med 
kvalitetsmaterialer og et 
strejf af luksus.  

5 | OPBEVARING  
Optimeret opbevaring, 
med plads til alle de 
ting du har med på 
rejsen. 

6 | MULTI-MEDIA 
Bluetooth controller 
der sender lyd ud 
i campingvognen 
(standardudstyr).

*Nogle funktioner er ikke tilgængelig på alle modeller. Tjek www.adria.dk for yderligere oplysninger.

12 4

3 5 6
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LOUNGE
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KØKKEN

Vores store erfaring inden for design af campingvogne giver bl.a. lækre loungeom-
råder. Der er tænkt over belysningen - både hygge og arbejdslys. Og køkkenet er 
indrettet ergonomisk korrekt med alt inden for rækkevidde.
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SOVEVÆRELSE
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BADEVÆRELSE

Vi har soveværelser som passer til enhver, med en bred vifte af forskellige typer 
senge. Badeværelset er lækkert indrettet.
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MULTI
MEDIA

SMART LIVING. Lev smart, med gode TV-løsninger, USB stik og Bluetooth controller. Få endnu mere kotrol med Adria Live Stream der 
giver fuldt overblik over din campingvogn (kun Alpina).
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OPBEVARING

SMARTE LØSNINGER. Plads til alt dit tøj og dit ferieudstyr, med innovative opbevaringsløsninger på alle campingvogne.

*Billederne kan være vist med udstyr som ikke er standard på det danske marked.
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ÅRS*ADRIA
garanti

2
ÅRS*ADRIA

TÆTHEDSSIKRING
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Designet til at præsterer
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WWW.ADRIA.DK

TEKNISKE
INFORMATIONER

FLERE

1. INTELLIGENT DESIGN
Eksklusiv ‘i-shaped’ eksteriør design, med dynamisk frontprofil og stilfuld bagende.    

2. CHASSIS
Adria's chassis er udviklet med fokus på sikkerheden, med robust konstruktion afstemt 
vægtfordeling bygget på kvalitets-chassis fra AL-KO. 

3. KAROSSERI KONSTRUKTION 
Opbygget i moduler af de bedste materialer, med stærkt glasfibertag på alle modeller 
og glasfiber-sider på flere modelserier. Adria Comprex opbygning på Alpina. Kunden 
tilbydes at deltage i den frivillige tæthedssikrings ordning som dækker i op til 7 år.

4. KLIMA KONTROL 
Designet til brug året rundt, med optimeret varmesystem fra Truma eller ALDE. Testet i 
vores eget klima testcenter. Adria Alpina er certifiticeret i henhold til standard EN1645-1, 
grad 3, som betyder at campingvognen kan opvarmes fra -15 grader C til + 20 grader C 
på under 4 timer.  

5. ISOLERING 
De nyeste varmeisoleringsmaterialer, avanceret varme- og luftstrøms styring som begrænser 
omfanget af kuldebroer. 

6. AIR-FLOW
Adria's gennemførte luftstrømnings-system betyder, at alle vogne har indbygget luftgen-
nemstrømning og ventilation.  

7. VINDUER & DØRE 
Nyd det største og mest lysgivende panoramavindue på markedet. Vinduer og døre giver 
rum og lys samt mulighed for at lukke ferieduften indenfor.

8. MØBLER & OPBEVARING 
Håndbygget møblement med indbyggede ventilationskanaler for optimalt indeklima. 
Masser af fleksibel opbevaringsmuligheder.

9. KOMFORT & SIKKERHED  
Kombinationen af moderne interiørdesign, optimeret plads, funktionalitet og ergonomisk 
designet opholdsrum.  

10. KUNDESERVICE  
2 års fabriksgaranti og mulighed for deltagelse* i tæthedssikrings ordning på op til 7 år. 
Mere end 450 forhandler i Europa og resten af verden. 

REAL WORLD PERFORMANCE
Alle Adria campingvogne er designet til at blive brugt. Alt er omhyggeligt designet, 
udvalgt og testet for at sikre dig den beste ferie.   

*Nogle fuktioner er ikke tilgængelig på alle modeller. Venligst check www.adria.dk for individuel model specifikation. Mod egenbetaling af tæthedskontrol hvert år, jvf. betingelserne. 15adria2019campingvogne



UNIKT FOR ADRIA 
Det er kun i Adria du oplever at komme SÅ tæt på 

naturen udenfor med det store panoramavindue i 
Alpina og Adora. Action er med sin ikoniske form og 

gennemtænkte indretning helt sin egen - og så er den knus-
elsket af campisterne.

 AFSTEMTE TEKSTILER 
Designerne har udvalgt de bedste puder og 
tekstiler som sætter prikken over i'et når der 

skabes hygge.

Sæson 2019  højdepunkter

ADRIA, ALTID INNOVATIV. Nye indretninger og nyt udstyr 
på tværs af alle modellerne. Stilfuldt og elegant design og 
perfekt indrettet.
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NYE INDRETNINGER 
Nye indretninger til denne sæson, inklusiv 

et ekstra stort køkken i Alpina og et helt 
fantastisk "teenage" layout i Adora. 

NYHEDER 
Til denne sæson bliver baglygterne 

opgraderet på flere serier.

OPLEV MERE I DET NYE 
INSPIRATIONSMAGASIN, 
ONLINE PÅ 

WWW.ADRIA.DK

ADRIA ‘LIVE STREAM’
Få overblik over, og fjernbetjen din Alpina via 
smartphone eller tablet. Find nærmeste campingplads 
i Europa eller gå på opdagelse i brugermanualen - alt 
sammen i Adria Livestream (standard i Alpina dobbelt-
akslede modeller).
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Campingvogne 

ALPINA
side

20
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ADORA ACTION ALTEA AVIVA
side

28
side

36
side

44
side

52
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Alpina, som er Adria's premium-model, er en utrolig praktisk og luksuriøs helårs campingvogn, der er en af de bedst sælgende i det kolde klima i Skandinavien. 
Men den er også et velkendt syn i hele Europa på grund af sit unikke design og det moderne og rummelige interiør.  

Den ultimative helårsvogn.  

alpina
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ALPINA 
SERIEN
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ÅRS*ADRIA
TÆTHEDSSIKRING

7

Adria's "Comprex" konstruktion som kombinerer træets styr-
ke, holdbarheden fra polyrethan og den fugtafvisende glas-
fiber.  

2. NYT UDVENDIG 
LED-LYS

3. EKSTRA STORT 
PANORAMAVINDUE  
på de fleste layouts.

1. EXCLUSIVE 
‘I-SHAPED’  
design og ekstra bred 
indgangsdør.

4. LUKSUS VINDUER  
med integretret 
myggenet og 
mørklægningsgardin.

5. KLAR TIL FERIEN!  
Haglsikret tag og sider.

6. AL-KO CHASSIS.

KONSTRUKTION

1 | KOMPOSIT PANELER

2 | POLYURETHAN

3 | EPS STYROFOAM

4 | GLASFIBER

5 | GLASFIBER

6 | FORSTÆRKENDE TRÆPROFILER

7 | XPS STYROFOAM

Bygget efter Adria's "Termo-build" standard, med 
4 mm ekstra isolering, ALDE centralvarme og 
ALDE gulvvarme 

*Betingelser og vilkår, se 
hjemmeside for detaljer 

EKSTERNE FUNKTIONER

1
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V. Stemningsfyldt belysning 
som kan programmeres og 
dæmpes.

III. Brugervenlige løsninger 
som inkluderer Bluetooth, 
USB stik og Adria Live 
Stream (standard på 
dobbeltakslede modeller).  

IV. Ny fritstående slide-out 
seng (udvalgte modeller).

II. Opbevaringspladsen er 
optimeret, blandt andet med 
dybe overskabe.

VI. Adria Smart køkken, med 
komfort som derhjemme.  

I. Ekstra stort opholdsrum, 
med elegant interiør.

INTERIØR FUNKTIONER 

IV

I

VI

V

III

II
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INTERIØR
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Med Alpina får du følelsen af ægte "loft-style living" med ekstra rumfølelse og luksuriøs atmosfære. Bygget til at blive brugt og med et bredt udvalg af indretninger.

25adria2019campingvogne



2x / 3x

2x
 / 

3x

2x
/3

x

2x / 3x 2x 

Indretninger

ALPINA

573 UP L (mm) 6271 613 UT L (mm) 6761 663 HT L (mm) 7281 663 PT L (mm) 7251 663 UK L (mm) 7232

4 B (mm) 2460 4 B (mm) 2460 4/5 B (mm) 2460 6/7 B (mm) 2460 6/7 B (mm) 2460

753 HK L (mm) 8091 753 HT L (mm) 8091 753 UP L (mm) 8110 763 UK L (mm) 8236 903 HT L (mm) 9533

7/8 B (mm) 2460 4/5 B (mm) 2460 6 B (mm) 2460 8/9 B (mm) 2460 8/9 B (mm) 2460

903 HT Comfort L (mm) 9533

6/7 B (mm) 2460

 Antal senge    Køkken    Bord    Siddegruppe    Klædeskab    Senge    Badeværelse    Gulv

L = Længde   B = Bredde 
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WWW.ADRIA.DK

TEKNISKE
INFORMATIONER

FLERE

• Eksklusivt "i-shaped" eksteriør design.

• "Comprex" konstruktion og 600 mm bred dør.

• Nyt udvendigt LED-lys.

• Seitz Delux vinduer med integreret myggenet og mørklægningsgardin.

• Klar til ferien! Fabriksmonteret aircondition (kan fabriksbestilles).

• AL-KO chassis på alle modeller.

• Ekstra stort opholdsrum med elegant interiør.

• Kæmpestort panoramavindue i de fleste indretninger.

• Komfortable soveafdeling med et bredt udvalg af sengeløsninger. 

• Optimeret opbevaringsplads, blandt andet med dybe overskabe.

• Bluetooth forstærker og USB stik til opladning.

• Ny klapkøje på udvalgte modeller.

• Programmerbar belysning som kan dæmpes. Optimalt indrettet Adria "Smart kitchen".

• Adria Ergo badeværelser i forskellige udformninger.

• Fuldt integreret ALDE centralvarme med vandbåren gulvvarme.

• Adria Livestream smartphone fjernbetjening (standard på dobbeltakslede modeller).

• Klar til ferie! Fabriksmonteret aircondition (ekstraudstyr).

Adria Alpina er certicificeret i henhold til standard EN1645-1 Grade3, hvilket betyder at man kan 
opvarme campingvognen, fra -15 grader til + 20 grader, på mindre end 4 timer.

Adria Livestream - fjernbetjen din Alpina via smartphone eller tablet. Adgang til 
brugermanualen, find campingpladser eller nærmeste Adria-forhandler i Europa. 
Standard på Alpina dobbeltakslede modeller. Læs mere på www.adria.dk.

Funktioner

Nyt

ADRIA 
‘LIVE STREAM’

TEKSTIL

MOCHA BROWNPOMMERY

LEATHER FUMO
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Den prisvindende Adora med det unikke sky-roof panorama vindue, vil give dig feriens bedste udsigt. Det er vores bedst sælgende campingvognsserie med 
moderne og elegant interiør som tilbyder atrium fornemmelse i siddegruppen. Masser af standardudstyr og en bred vifte af indretninger, inklusiv den nye 
indretning til teenage-familien.

Få feriens bedste udsigt!

adora
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ADORA 
SERIEN
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2. DOBBELT "FLAT" 
DESIGNET, tonede 
vinduer.

3. EXTRA-LARGE 
SKY-ROOF panorama 
vindue på alle grundrids.

1. EKSKLUSIVT 
‘I-SHAPED’  
exterior design, i glasfiber 
konstruktion.

4. NYT EKSTERIØR 
LED-LYS med 
"Lightsguide" teknologi.

5. AL-KO CHASSIS 
på alle modeller.

53

4

2

6
1

EKSTERNE FUNKTIONER
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V. Adria 'Smart kitchen' med 
ny emhætte og ergonomisk 
og rengøringsvenlig 
kogeplade.

III. Brugervenlige løsninger, 
inkl. Bluetooth og USB stik.

IV. Stemningsfyldt belysningII. Komfortable 
sengeløsninger i varieret 
udvalg.

VI. Adria Ergo badeværelse i 
forskellige udformninger.

I. Atrium stemning i 
opholdsrum med det 
klassiske interiør.

VII. Alde eller Truma 
opvarmning og elektrisk 
gulvtemperering.

INTERIØR FUNKTIONER 

VII

IV

I

VI

V

IIIII
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INTERIØR
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I Adora bliver opholdsrummet badet i naturligt lys via Adria's store ikoniske Sky-roof panoramavindue. Adora er danskernes foretrukne og findes i 16 forskellige 
indretninger.
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2x/3x

3x

3x

2x2x

2x / 3x

ADORA

472 UP L (mm) 5302 482 LU L (mm) 5525 502 UL L (mm) 5622 522 UP L (mm) 5802 542 UL L (mm) 5982

4 B (mm) 2296 4/5 B (mm) 2296 4/5 B (mm) 2296 4 B (mm) 2296 4/5 B (mm) 2296

573 PT L (mm) 6262 593 UK L (mm) 6542 593 UP L (mm) 6562 613 HT L (mm) 6752 613 PK L (mm) 6752

6/7 B (mm) 2450 7 B (mm) 2460 4 B (mm) 2450 3/4 B (mm) 2450 7 B (mm) 2460

613 UL L (mm) 6752 613 UT L (mm) 6752 673 PK L (mm) 7352 753 UC L (mm) 8110 753 UK L (mm) 8110

4/5 B (mm) 2460 4 B (mm) 2450 7 B (mm) 2450 6 B (mm) 2450 6/7 B (mm) 2450

Ingen køje over forældreseng i DK.

Indretninger

 Antal senge    Køkken    Bord    Siddegruppe    Klædeskab    Senge    Badeværelse    Gulv34 adria 2019campingvogne



WWW.ADRIA.DK

TEKNISKE
INFORMATIONER

FLERE

572 UT L (mm) 6262

4 B (mm) 2296

• Eksklusiv "i-shaped" eksteriør design.

• Bomstærkt glasfiber på tag og vognsider.

• AL-KO chassis på de fleste modeller.

• Ekstra stort opholdsrum med elegant interiør.

• 1 kvm. stort Sky-roof panoramavindue på alle modeller på nær 613 PK.

• Komfortable soveafdeling med et bredt udvalg af sengevarianter.

• Optimeret opbevaringsplads, bla. dybe overskabe samt sko-skuffe i flere 
modeller.

• USB-stik til opladning samt Bluetooth transmitter og højttalere i alle modeller.

• Flere familieindretninger med plads til børn og unge.

• Stemningsfyldt belysning.

• Adria 'Smart kitchen' med emhætte på alle indretninger.

• Adria Ergo badeværelse i forskellige udformninger.

• ALDE eller Truma varme, standard med elektrisk gulvtemperering.

Funktioner

SANTIAGO

Nyt

• Hyggelige puder pifter designet op.

• Ny indretning til teenage-familien.

• Fabriksbestil opgraderet aksel på flere modeller.

TEKSTIL

L = Længde   B = Bredde 35adria2019campingvogne



BLÅ (fabriksbestilling) ANTRACIT (standard)GRØN (fabriksbestilling)

Adria Action med det sporty og ikoniske design - genial til at tage med på tur. En letvægter som er nærmest overnaturlig rummelig inden i og knus-elsket af 
mange danske campister. 

 the new original.

action
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ACTION 
SERIEN
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2. IKONISK 
EKSTERIØR DESIGN
Helt sin egen og har 
opnået nærmest kult-
status.

3. PANORAMA 
VINDUE på alle 
modeller.

1. GLASFIBER 
KARROSSERI med 3 
forskellige farvevalg på 
kofangerne (antracit lagerføres 
i 2019).

4. AL-KO CHASSIS 
og AKS på alle modeller 
(klar til tempo-100).

2

3

4

1

EKSTERNE FUNKTIONER
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V. Truma varme og elektrisk 
gulvtemperering som 
standard.

III. Fleksibelt opholdsrum 
med stor rummelighed.

IV. Op til 4 sengepladser 
(afhængig af model).

II. Adria Ergo badeværelse 
med praktisk foldevask og 
gennemtænkt opbevaring.

I. Adria 'Smart kitchen'. 

INTERIØR FUNKTIONER 

IV

I

V

III

II
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INTERIØR
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Campisterne knus-elsker den ikoniske Action der også har sin helt egen fanklub på facebook. Lille og smart ydre men stor og nærmest overnaturlig rummelig inde.
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ACTION
Layouts

361 LH L (mm) 4010 391 PD L (mm) 4460 391 PH L (mm) 4310

2/3 W (mm) 2196 2 W (mm) 2196 3/4 W (mm) 2196

 Antal senge    Køkken    Bord    Siddegruppe    Klædeskab    Senge    Badeværelse    Gulv

L = Længde   W = Bredde 
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WWW.ADRIA.DK

TEKNISKE
INFORMATIONER

FLERE

• Ikonisk eksteriør design.

• Glasfiber karrosseri med 3 valgmuligheder for eksteriør farve på kofangerne.

• Udvendig adgang til opbevaringsrum.

• Panorama vindue på alle modeller.

• AL-KO chassis og AKS på alle modeller.

• Fleksibelt opholdsrum.

• Opredning for op til 4 personer.

• Truma blæsevarme og elektrisk gulvtemperering som standard.

• Adria 'Smartkitchen'.

• Adria Ergo badeværelse med praktisk foldevask og gennemtænkt opbevaring.

• Bluethooth forstærker med højttaler.

Funktioner

• 3 forskellige eksteriør farver (antracit lagerføres i 2019).

• Elektrisk gulvvarme standard.

Nyt

TEKSTIL

BRUNELLO BLACK

43adria2019campingvogne



Altea er en prisvindende campingvognsserie, med et lyst og stilrent Skandinavisk design. Rummelig og med gennemtænkte indretninger der passer til de fleste 
familier. Stemningsfyldt belysning.

Bygget til eventyr.

altea
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ALTEA 
SERIEN
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1. EKSKLUSIV 
"I-SHAPED" eksteriør med 
mange smarte detaljer.

2. DOBBELTLAGS  
vinduer i fladt design.

3. AL-KO CHASSIS.

4. GLASFIBERTAG og 
hammerslået alu-sider.

2

4

3

1

EKSTERNE FUNKTIONER
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V. Justerbar beslysning. VI. Truma varme.III. Adria Ergo badeværelse 
med foldbar håndvask.

IV. Opgraderede hynder.II. Moderne interiør og smart 
indirekte belysning.

I. Adria Smart køkken. 

INTERIØR FUNKTIONER 

IV

I

V

VI

III

II
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INTERIØR
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Altea er en fornøjelse have som rejsepartner takket være det moderne og lyse og venlige design. Det er en praktisk og robust campingvogn som fåes i mange forskellige 
indretninger. 
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2x
 / 

3x

2x / 3x

2x

ALTEA

402 PH L (mm) 4637 432 PX L (mm) 4970 472 PK L (mm) 5319 472 PU L (mm) 5320 492 LU L (mm) 5530

3/4 B (mm) 2296 4 B (mm) 2296 5/6 B (mm) 2296 4 B (mm) 2296 4/5 B (mm) 2296

502 UL L (mm) 5655 542 PK L (mm) 6020 552 PK L (mm) 6159

4/5 B (mm) 2296 6/7 B (mm) 2296 6/7 B (mm) 2296

Indretninger

 Antal senge    Køkken    Bord    Siddegruppe    Klædeskab    Senge    Badeværelse    Gulv

L = Længde   B = Bredde 
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WWW.ADRIA.DK

TEKNISKE
INFORMATIONER

FLERE

SAVONA GREY

• Eksklusiv ‘i-shaped’ eksteriør design.

• 2-lags tonede vinduer ‘flat’ design.

• GFK tag, front og bagende. Sider i alu.

• Todelt dør.

• Opgraderet lastevne på køjemodellerne.

• AL-KO chassis.

• Moderne interiør med innovativ lyssystem.

• Bredt udvalg af layouts og senge indretninger.

• Adria Smart køkken.

• Adria Ergo badeværelse med foldbar vask.

• Justerbar belysning.

• Opgraderede hynder.

• Bluetooth forstærker og højttaler standard.

• Truma varme.

• Ny populær indretning til par.

• Opgraderede hynder.

• Nydesignede pyntegardiner.

Funktioner

Nyt

TEKSTIL
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Den prisvindende Aviva er både original og banebrydende med sine gennemtænkte løsninger. Ung og frisk i stilen - pakket med innovative opbevaringsløsninger.

Camping med ung stil.

aviva
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AVIVA
SERIEN
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2. EKSKLUSIV 
‘I-SHAPED’ eksteriør 
design.

3. EKSKLUSIVT, 
innovativt og smarte 
opbevaringsløsninger.

1. SOLIDT BYGGET  
med hammerslået alu-sider 
og haglsikret glasfibertag.

4. AL-KO CHASSIS.
AKS-kobling og 
støddæmpere - klar til 
tempo 100.

1

3

2

4

EKSTERNE FUNKTIONER
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V. Bluetooth forstærker, 
højttaler og USB stik som 
standard.

VI. Ergo badeværelse med 
foldbar vask.

III. Stort opholdsrum med 
smart interiør.  

IV. Innovative, smarte 
opbevarings løsninger.

II. Komfortable sovepladser 
og plads til op til 7 personer.

VII. Truma varme.I. Adria 'Smart kitchen'. 

INTERIØR FUNKTIONER 

IV

I

V

VII

VI

III

II
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INTERIØR
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Aviva byder på en helt ny måde at campere på, med de mange innovative løsninger i både køkken og badeværelse - alt sammen pakket ind i en virkelig praktisk 
campingvogn.
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2x/3x 2x/3x

2x

AVIVA

400 PS L (mm) 4492 442 PH L (mm) 4872

3/4 B (mm) 2090 4 B (mm) 2300

492 LU L (mm) 5384 522 PT L (mm) 5664 563 PT L (mm) 6154

4/5 B (mm) 2300 6/7 B (mm) 2300 6/7 B (mm) 2450

Indretninger

 Antal senge    Køkken    Bord    Siddegruppe    Klædeskab    Senge    Badeværelse    Gulv

L = Længde   B = Bredde 

472 PK L (mm) 5174

5/6 B (mm) 2300
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WWW.ADRIA.DK

TEKNISKE
INFORMATIONER

FLERE

HONDURAS GREY

• Eksklusivt udvendig design i den let genkendelig Adria "I-shape" form.

• Ny gennemtænkt opbevaringsløsning i gaskassen.

• Solidt bygget med hammerslået alu-sider og haglsikret glasfibertag.

• AL-KO chassis.

• Stort opholdsrum med smart interiør.

• Innovative opbevaringsløsninger.

• Brugervenlige løsninger inklusiv Bluetooth og USB stik.

• Komfortable sengeløsninger med mulighed for op til 7 sovepladser.

• Smart forhæng mellem seng og opholdsrum i udvalgte modeller.

• Nyt hyndestof.

• Adria Smart køkken.

• Ergo badeværelse med foldevask.

• Nyt hyndestof.

• Nye overskabslåger.

• Bluetooth controller standard.

• Kan fabriksbestilles med gulvtemperering.

Funktioner

Nyt

TEKSTIL
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I 2019 har alle serier fået nye lækre puder og flere modelserier har også fået opgraderet hyndestof.

OVERBLIK

Nye lækre puder og betræk

POMMERY

Alpina

MOCHA BROWN

Alpina

LEATHER FUMO

Alpina, Adora

SANTIAGO

Adora

HONDURAS GREY

Aviva

BRUNELLO BLACK

Action

SAVONA GREY

Altea
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ADRIA
MOVIE

OPLEV 

WWW.ADRIA.DK

MERE 
PÅ 
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DER FINDES IKKE NOGEN 
KOMPROMISER  

TINA MAZE. Dobbelt verdensmester og 
dobbelt olympisk guld-vinder. En af de bedste 

skiløbere i verden. Tina Maze fra Slovenien, bruger 
hendes Sonic autocamper sammen med familien - 

både når hun løber på ski og når hun windsurfer. 

VERDENSKLASSE 
PARTNERE 

 AT LEVE I BEVÆGELSE 
ADRIA MOBIL CYCLING TEAM.  

Adria’s filosofi "at leve livet i bevægelse" giver sig 
også til udtryk via vores støtte til cykelsporten.

Adria-MobilCycling Team er det bedste Slovenske 
cykelhold i UCI European tour igennem de sidste 6 

år. Læs mere på www.adria-mobil-cycling.com

Ny Camping og Caravan 
guide, følger gratis med 
alle nye 2019 modeller.
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TAGET TIL 
EKSTREMERNE   

KTM. Hvert år i januar siden 2013, 
drager en flåde af nyproducerede 

Adria autocampere til Dakar 
Rally i Sydamerika med vores 

samarbejdspartnere og Dakar vindere, 
Red Bull KTM Factory Racing. Custum 

designet Adria Twins er også specielt bestilt 
til deres team MXGP World Championnship. 

MATTHIAS WALKNER. 2018 Dakar Rally 
Motorcycle vinder. KTM's syttende triumf i det 

årlige Dakar rally, seks gange sammen med 
Adria autocampere.

EKSTREM 
YDEEVNE   

JAKOV FAK. Biathlon dobbelt 
verdensmester, sølvmedalje vinder i 

vinter olympiaden 2018 og bronce i 
Vancouver i 2010, er Adria ambasadør 

og kører Sonic Supreme. 

Læs det seneste om vores verdensklasse 
partnere i det nye 'INSPIRATIONS' 
magasin, online på www.adria-mobil.com 
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ADRIA DANMARK
www.adria.dk
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