
CAMPINGVOGNER
2017



2  |  ADRIA  |  CAMPINGVOGNER 2017

Inspirerende opplevelser 
siden 1965.

LIVING IN MOTION
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Frihet til å 
utforske
Vår sesong 2017 serie er bedre enn noen gang, 
med en helt ny serie Aviva caravans, fornyet Altea 
serie og ny eksteriør grafikk over hele linjen. Det 
er nye detaljer, interiører og planløsninger over alle 
caravan seriene. Vi er sikre på at du vil finne den rette 
modellen til dine opplevelser og glede deg over å 
være en del av Adria familien. 

Adria har over femti års erfaring i caravan design 
og produksjon, som gir mange fordeler hva angår 
kvalitet, blikk for detaljer, og tilbyr et stort utvalg 
caravans, detaljer og planløsninger.

Alle Adria modeller er laget ved vår toppmoderne 
fabrikk i hjertet av Europa. Her finner vår erfaring 
og de ledende leverandørene i industrien sammen 
for å produsere innovativt designede kjøretøy av 
den høyeste kvalitet, lang levetid og pålitelighet. 
Produktene våre blir støttet av klasseledende 
garantier, et forhandler nettverk på over 400 
profesjonelle forhandlere og en effektiv dele- og 
ettermarkedsservice.

Elsk dine opplevelser.

Sonja Gole 
Adm.Dir., Adria-Mobil

Slovenia.  
Din camping destinasjon.  
www.slovenia.info

INSPIRATIONS

Oppdag mer om Adria og flere 
reisemål i vårt on-line magasin, 
Inspirasjon, på   

www.adria.nu
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Hvorfor Adria?
Pasjon og erfaring spiller en  rolle.

Adria har designet og produsert fritidskjøretøy i over 
femti år. Denne erfaringen, i likhet med vår arbeids-
styrkes pasjon og dyktighet, spiller en stor rolle i 
formgivingen og produksjonen av ditt neste kjøretøy.

På Adria tillemper vi intelligent design, som optimerer 
bruken av teknologi, de beste produksjonsmetode-
ne og materiale. Innovativt formgitte kjøretøy med 
moderne innredning, samt unike Adria-løsninger 
som smarte kjøkken og ergonomiske baderom med 
hotellstandard.

Adria tilbyr produkter innen alle typer av bobiler, 
caravans og ombygde vans, samt et stort utvalg 
planløsninger. Adria-produkter fortsetter dessuten 
med å vinne uavhengige utmerkelser for design, 
innovasjon, kvalitet og valuta for pengene.

PASJON  
OG ERFARING.

PRISBELØNTE 
PRODUKTER.

INTELLIGENT  
DESIGN.



GESAMTSIEGER
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*For gjeldende regler og vilkår gjelder; 
se vår webside for mer informasjon

Adria har branjens mest avanserte 
produksjonsanlegg, sertifisert etter kvalitets- og 
miljøstandardene ISO 9001 og 14001. Her tillempes 
teknikker og prosesser av verdensklasse; kvalitet 
innkluderes i både design og produksjon.

Adrias kjøretøy har et godt rykte hva angår kvalitet, 
pålitelighet og holdbarhet med hjelp av beprøvede 
produksjonsteknikker. Vi lager de fleste av våre mø-
bler selv og kvalitetskontrollerer produksjonen av våre 
kjøretøy under hele prosessen.

Adrias produkter leveres med en bransjeledende 
garanti. Det er et profesjonellt nettverkpå over 450 
Adria-forhandlere, både innen- og utenfor Europas 
grenser, støttet av en verdensledende dele og 
ettermarkedsservice.

TOPPMODERNE 
PRODUKSJONSANLEGG.

KVALITET, PÅLITELIGHET  
OG HOLDBARHET.

SINNSRO.
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Ny til sesongen 2017

Den nye Aviva fra Adria er en lett vogn å eie, dra og nyte. En elegant ny design med 
Adria’s ‘I-formede’ eksteriør profil og helt nytt stilig interiør. Et friskt pust i hvordan en 
moderne caravan er designet rundt hvordan du camper, der man har slått sammen 
opplevelsen av hjemlig caravan og campingplass. Fullastet med spesielle detaljer, flere 
planløsninger til en konkurransedyktig pris.

NY AVIVA

LETT. STILIG. ORIGINAL. 
PRISGUNSTIG
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Altea, vår populære caravan designet for et lysere liv takket være dens åpne og 
luftige interiør og intelligente lyssystem har fått en ansiktsløfting til 2017-sesongen. 
Ny interiør dekor, ny utvendig grafikk og innovative planløsninger inkludert Barnas 
eventyrlige lekeplass.

Alle våre caravans får utvendig attraktiv ny grafikk til denne sesongen med mer 
dynamikk og tredimensjonal struktur. 

Til sesongen 2017 går Alpina serien lenger med nye planløsningsvalg. Denne stilige og teknisk avanserte 
campingvognen er den ultimate for helårs bruk, med elegant interiør, eksklusive detaljer og enestående 
komfortnivå.

Altea, re-designet til 2017-sesongen

Ny utvendig grafikk på alle modeller

Alpina, den ultimate helårsvognen med nye 
planløsningsalternativer
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Designet for  
bekvemt boende
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Designet for  
bekvemt boende

* Visse funksjoner finns ikke på alle modeller.

Ved designen av en campingvogn er detaljene 
avgjørende og hver centimeter teller. Vitenskapen bak 
planløsning og  konstruksjon tar tiår å tilegne seg og 
Adria benytter denne erfaringen på alle kjøretøy. 

Bare Adria tilbyr innovative løsninger så som Smart 
Kitchen, hotel-stil Ergo-baderom, et bredt utvalg 
sengeløsninger, optimert og fleksibel lagring og vårt 
unike panoramavindu.  

Detaljer teller virkelig, fra den moderne interiør design 
til hvor vi plasserer varmen – alle Adria produkter er 
‘designet for å leve’. 

Detaljene 
avgjør

Oppdag mer om våre 
campingvogner på

www.adria.nu

OPPDAG 
MER
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SENGER
Et bredt utvalg sengeløsninger med optimerte dimensjoner og bekvemme 
madrasser. Et utvalg løsninger fra dobbeltsenger, enkeltsenger og franske 
senger til planløsninger med opp til 3-etasjers køyesenger.

BOENDE
Moderne innredning med en følelse av plass og 
utmerket funksjonalitet. Flere ulike planløsninger, alle 
med fokus på et smidig og bekvemt boende.
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KJØKKEN BADEROM
Intelligent designede kjøkken basert på ergonomiske prinsipper og med alt på 
sin plass i våre Adria Smart Kitchen. Integrerte funksjoner og det beste utstyret. 
Praktiske detaljer og masse lagringsplass.

Baderom med hotellstandard designet utifra ergonomiske prinsipper, med 
utmerket funksjonalitet og luksusfølelse. Kvalitetsutstyr, praktisk lagring og 
planløsninger med en-suite form og Adria Ergo Baderom i noen vogner med 
fellbar servant.
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Smarte boløsninger, inklusiv intelligent plassering av 
TV’n, digitale kontroller for sentrale funksjoner samt 
integrerte multimedievegger i visse modeller.

MULTIMEDIA
Alle kjøretøy byr på optimert, fleksibel oppbevaring 
av de sakene du behøver å ha med. 

*visse funksjoner finns ikke på alle modeller

OPPBEVARING
SMART BOENDE
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OPPBEVARING
SMARTE LØSNINGER
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Designet for ytelse

*For gjeldende regler og vilkar 
gjelder; se webside for mer 
informasjon.
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Ethvert Adria-kjøretøy er designet for å prestere. Hver 
del er nøye designet, utviklet og testet for å garantere 
sikkerhet, komfort og fornøyelse på veien. Bygd for å 
prestere, bygd for å holde.

Reelle, 
praktiske 
ytelser

ISOLERING
Det siste i isolasjonsmaterialer, sofistikert varme og luftstrøm 
styring og den beste varmen for året rundt bruk.

KUNDESERVICE
Klasseledende 2 års garanti og 7 års garanti mot 
vanninntrenging som standard med mulighet for utvidet 
dekning. Støttet av et profesjonelt forhandlernett med over 
400 forhandlere.

INTELLIGENT DESIGN
Adria’s ‘I-formede’ utvendige design styling med aerodyna-
misk front profil, endevegg og integrerte håndtak i krom, telt 
profil og LED lys. Modulære ABS plast deler og polyester 
konstruksjon på de fleste modeller. 

KAROSSERI KONSTRUKSJON
Modulær konstruksjon med bruk av de beste materialer, 
med GFK karosseri konstruksjon, på de fleste modeller 
for langvarig solid ytelse og beskyttelse. Adria’s Comprex 
karosseri konstruksjon på Alpina. Vennligst sjekk detaljene 
på din modell på vår nettside. Alle modellene kommer med 
7 års garanti mot vanninntrenging. 

LUFTSTRØM
Adria’s avanserte Air Flow System betyr integrert luftstrøm 
og ventilasjon er med i designet fra starten. Lufteventiler, 
vindusdesign og solskjermings detaljer sørger for komfort 
uansett vær.

MØBLER  & LAGRING
Snekkerbygde kabinetter, designet og produsert ved 
våre egne verksteder for solid og pålitelig kvalitet. 
Integrert design med varme og luftstrøm betyr optimal 
varmeeffektivitet. Masser av fleksibel lagring i alle modellene 
for alt utstyret ditt. 

SIKKERHET & CHASSIS
Adria chassis er utviklet for å muliggjøre tryggere kjøring, 
robust konstruksjon og optimalisert vektfordeling med AL-
KO og BPW som hovedleverandører av chassis avhemngig 
av modell. 

VINDUER & DØRER
Det største og mest avanserte panorama vinduet på 
markedet, med innebygde detaljer. Alle vinduer og dører er 
integrert i karosseriet for optimalt naturlig lys, ventilasjon, 
privatsfære og sikkerhet.

VARME
Optimalisert varmeeffektivitet med presist ingeniørarbeid 
og kuldekammer testing sikrer bruk hele året. Velg mellom  
Truma luftvarme eller Alde integrert vannbåret oppvarming 
på utvalgte modeller.

KOMFORT & SIKKERHET
Snekkerbygde kabinetter, designet og produsert ved våre 
egne verksteder for solid og pålitelig kvalitet. Integrert de-
sign med varme og luftstrøm betyr optimal varmeeffektivitet. 
Masser av fleksibel lagring i alle modellene for alt utstyret ditt. 

1 6

2 7

3 8

4 9

5 10
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INTEGRERT
Vår formgiving kombinerer form og funksjon, med 
en fullstendig integrert teltprofil, kromhåndtak og et 
utvalg av  velkonstruerte vindusløsninger, inklusiv 
markedets største integrerte panoramavinduer.

INTELLIGENT
Adria er en pioner innen intelligent designede 
eksteriørkomponenter, med detaljer i ABS-plast både 
for stil og reelle, praktiske ytelser.

INTELLIGENT DESIGN
Intelligent design som optimerer bruk av teknologi, 
de beste produksjonsmetodene og materialene samt 
innovativ formgiving.

INNOVATIV
Vårt i.formede eksteriør design gir den beste profilen for håndtering og 
luftstrømmer under reisens gang, med innovative front- og endevegger.
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VARME
Adrias campingvogner tilbyr forskjellige varme-
systemer, som begge er både effektive og kraftfulle 
og har ulike fordeler.  

De fleste Adria campingvogner blir levert med Truma 
varme. Et populært, lettbrukt system der varmluft 
distribueres rundt i vognen gjennom et nett av isolerte 
rør. 

Modeller med heintegrert Alde varme bruker opp-
varmet væske til transport av varmen rundt i vognen 
integrert i gulvet. Disse modellene har som tilvalg Alde 
Smart Control, som muliggjør varmekontroll med din 
smart phone.

Adria optimerer varmeeffektiviteten på alle kjøretøy 
med eksakt ingeniørkunst og testing i kuldekammer. 
Dette kombinert med den beste isolasjonen muliggjør 
eliminering av kuldebroer for effektivt og komfortabelt 
miljø, hele året.

ISOLERING
Alle Adrias kjøretøy er bygd i henhold til “Thermo-build”-standarden, 
noe som optimerer bruken av isolasjonsmateriale, varmedesign samt 
Adria Air Flow System. Dette innebærer at samtlige Adria-caravans er 
egnet for bruk året rundt.

VENTILASJON OG AVKJØLING
Adrias caravans er også designet for komfort, med 
sofistikert luftfordeling, god ventilasjon, vinduer med 
integrert solbeskyttelse/toning, samt mulighet til å 
innstallere luftkondisjonering.

KLIMAKONTROLL
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CAMPINGVOGNER

ALPINA

8 modeller

5-9 personer

ADORA

11 modeller

4-7 personer

pagepage

 28 20
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AVIVA

6 modeller

4-7 personer

ACTION

2 modeller

2-3 personer

pagepagepage

ALTEA

6 modeller

2-7 personer  52 44 36
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ALPINA
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Den perfekte caravan 
for året-rundt-bruk

ALPINA  
SERIEN

Alpina, med ‘i-formet’ eksteriør, ny grafikk og moderne og elegant interiør, representerer 
den ultimate vognen for helårs bruk. Innvendig er det mer plass og takket være den 
unike konkave skapdesignen, mer som følelsen av en loftsleilighet og fordelen med 
helintegrert Alde varme.
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ALPINA

KOMPOSITT TRE PANEL

POLYURETAN TETTING

EPS STYROFOAM  

UTVENDIG POLYESTER KAROSSERI  

UTVENDIG POLYESTER KAROSSERI  

XPS STYROFOAM ISOLASJON SKUM 

FORSTERKET HARDWOOD PROFIL  

1

1

2

7

2

3

3

4

4

5

6

5

6

Alpina nyter godt av Adria’s  ‘Comprex’ konstruksjon 
som kombinerer torsjonsstyrken til tre, soliditeten 
til polyuretan og de fuktstoppende egenskapene til 
polyester.

7

*For gjeldende regler og vilkår gjelder;  
se webside for mer informasjon.

Panoramatakvindu 
på flere modeller.

AL-KO chassis 
eller  BPW chassis 

(avhengig av modell).

Utvendig LED-
belysning som 
styres fra et nytt 
belysningspanel.

Adria Comprex Konstruksjon 
gir et stabilt karosseri og 

bedre isolering.

Unik i-formet 
eksteriørdesign med 
integrerte funksjoner.

Seitz De Lux-vindu 
med mørklegging og 

myggnett.
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Den nye målestokken for helårs caravans, med kompromissløs plass, 
moderne interiør design og nye planløsninger. Elegant interiør, med valg av 
tekstiler, byr på større bodel, flere soveromsløsninger, Adria’s Adria Smart 
Kitchen og Adria Ergo Baderom.

Den perfekte caravan for  
året-rundt-bruk

Optimerte 
oppbevaringsløsninger,inkludert unik 

konkav design på skapluker.

Helintegrert Alde varme 
med Smart Control 

tilvalg

Adria Smart Kitchen 
med hver sak på sin 
plass.

Adria Ergo Baderom 
med hotellstandard og 
kvalitetsinnredning.

Rommelig, loft-stil og 
elegant interiør.

Ekstra store og 
multifunksjonell bodel.
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Loftstilaktig bostil, med komfort med romslige 
sittegrupper som gir ekstra komfort med 
elegante nakkestøtter og velorganisert plass.

Flere sengeløsninger med bekvemme senger, optimal 
belysning og praktisk oppbevaring. USB uttak ved 
hver etasjeseng.

SOVEROMBOENDE
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Adria Smart Kitchen med alt det utstyret du trenger, 
inkludert  elegant kromlignende komfyr, stort kjøleskap 
og optimal lagring.

Adria Ergo Baderom med hotellstandard og 
kvalitetsinnredning i ergonomisk design.

KJØKKEN BADEROM
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2x 
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ALPINA

1
Antall senger

Kjøkken

Bord

Sittegruppe

Garderobe

Senger

Baderom

Gulv

PLANLØSNINGER3 TRINN TIL DIN NYE CARAVAN

www.adria.nu

MER TEKNISK 
INFORMASJON



Leather Fumo (tillval)
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2 3

• Adria i-formet eksteriør design med ny grafikk.

 • Adria Comprex Konstruksjon.

 • Gulv med 4 mm mer isolering.

 • Panoramatakvindu på de fleste modeller.

 • Seitz DeLuxe-vindu med integrert mørklegging og myggnett.

• AL-KO chassis  eller  BPW chassis (avhengig av modell).

• Ny elegant innredning og valg av tekstiler.

• Komfortable senger og sengeplass for opp til 9 personer avhengig av planløsning, med tykke 
   madrasser på foreldresengene.

• Ekstra stor og fleksibel sittegruppe med komfortable og elegante nakkeputer.

• Adria Smart kitchen med komfyr, oppvaskkum, arbeidsbenk, ovn og store kjøleskap. 

• Nytt Adria Ergo Baderom med kvalitetsinnredning.

• Helintegrert Alde varme med Alde Smart Control som tilvalg.

• Bluetooth med USB-uttak og høytalere. 

• Optimert lagring inkludert  unik konkav dypt design på overskapene. 

• Pluss individuelle tilvalg tilgjengelig.

Brown Betty

TEKSTILERNYTT TIL 2017 & NØKKEL DETALJER
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ADORA
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Den vil endre  
ditt syn

ADORA  
SERIEN

Den prisbelønte Adora, takket være sin unike takluke og panoramavindu, vil 
ganske enkelt endre ditt utsyn. Det ‘i-formede’ eksteriør designet med dynamisk 
front og endevegg er supplert med moderne interiør design for å sørge for et 
komfortabelt liv på ferien din. 2017-sesongen omfatter nye planløsninger for 
familier og par. 
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ADORA

GFK konstruksjon med 
forbedret isoleringsgrad og 

thermo-ytelser.

Integrert teltprofil, håndtak 
og LED-belysning.

Takpanoramavindu på de 
fleste modeller.

Adria’s i-formede  
eksteriør design 
med ny grafikk.

AL-KO chassis.

Dobbeltglassede 
tonede vinduer i flat 

design.
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Nyt atrium-aktig livsstil i den nye Adora, med stor takluke og panoramavindu en 
unik detalj i mange planløsninger. Den vil ganske enkelt endre ditt utsyn. Det er 
også to familie planløsninger med Barnas Eventyr Lekeplass. 

Atrium med utsyn.

Rommelige sittegrupper 
og bordarrangementer.

Velg mellom Truma eller 
Alde varme.

Rommelig, komfortabel og 
moderne innvendig design 
med en klassisk touch.

Komfortable 
sengeløsninger med 
enkle, frittstående, 
dobbeltsenger og to eller 
tre køyer.

Adria Ergo Baderom 
med fellbar håndvask. 
Separat dusj i de større 
modellene.

Adria Smart Kitchen 
med tre bluss komfyr, 
deksel, kum og stort 
kjøleskap.
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Atrium-aktig livsstil med masser av plass, komfort 
og alt du trenger på rett plass.

Godt utvalg ov soveløsninger der alle har komfortable 
senger, optimal kontrollerbar belysning og praktisk 
lagring.

SOVINGBOENDE
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Adria Smart Kitchen med alt det utstyret du trenger, 
innkludert stort kjøleskap og optimalisert lagring.

Adria Ergo Baderom med finish i hotel-stil og 
kvalitetsutstyr i ergonomisk design. 

KJØKKEN BADEROM
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Totalbredde (mm) 2450

4
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Karosserilengde (mm) 6752
Totalbredde (mm) 2450

3x

7
613 PK
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2x / 3x

573 PT

Karosserilengde (mm) 6262
Totalbredde (mm) 2450
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ADORA

1
Antall senger

Kjøkken

Bord

Sittegruppe

Garderobe

Senger

Baderom

Gulv

PLANLØSNINGER3 TRINN TIL DIN NYE CARAVAN

www.adria.nu

MER TEKNISK 
INFORMASJON
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2 3

• Stilig ’i-shape’ eksteriørdesign med integrerte detaljer

• GFK karosseri konstruksjon, ytterligere øket lastekapasitet og ny eksteriør grafikk.

• Takpanoramavindu på de fleste modeller.

• AL-KO chassis.

• Stilig moderne interiørdesign og valg av tekstiler.

• Ulike sengeløsninger avhengig av modell.

• Ekstra stor og fleksibel sittegruppe.

• Adria Smart Kitchen med gassbluss, kum, arbeidsbenk, og Thetford 140l Slim kjøleskap med 
   automatisk energivalg. 

• Adria Ergo Baderom med kvalitetsinnredning.

• Separat dusj i de større modellene, avhengig av planløsning.

• Alde vannbåret varme & elektrisk gulvvarme som standard

• Optimerte belysnings- og oppbevaringsmuligheter

• Eksklusive familie planløsninger med Barnas Eventyr Lekeplass tilgjengelig.

• Pluss individuelle tilvalg tilgjengelig.

TEKSTILERNYTT TIL 2017 & NØKKEL DETALJER

White Mojito
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ACTION
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Klar for  
Action

ACTION  
SERIEN

Den kompakte, iøynefallende lettvektsvognen Action på sine 3,6m fortsetter å glede 
sine eiere, ikke minst for alle sine praktiske og funksjonelle egenskaper. Her finns alt 
man behøver på liten flate. Byggd med Glassfibertak og glassfibervegger for lengst 
mulig levetid. En liten smidig vogn som har en unik pen eksteriørprofilering som 
skiller seg fra mengden.
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ACTION

Unik iøynefellende 
eksteriørdesign med 
dynamiske front- og 

bakvegger.

AL-KO chassis 
and AKS.

Panoramavindu som  
tilvalg.

Integrert teltprofil med 
belysning, håndtak og 
garasjeløsning.

Thermo-formpressede 
utvendige detaljer i blått.

GFK konstruksjon  
med ny grafikk.
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Det føles som solen alltid skinner i Action. En unik caravan som får alle til å smile. 
Moderne interiør design, med god plass og komfortabel innkvartering for opp til tre 
personer. Med Adria Adria Smart Kitchen, Adria Ergo Baderom og Truma varme.

Klar for action!

Moderne 
innredningsdesign 
med optimerte 
oppbevaringsløsninger.

Fleksibel dinett- og 
spiseplassløsning.

Truma varme med 
oppgraderinger som 
tilvalg.

Smart kitchen 3-bluss 
gasskomfyr, skjærebrett, 

oppvaskkum og 
kjøleskap.

Bekvemme soveplasser 
for opp til 3 personer.
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Moderne interiør design, med valg av tekstiler og alt 
du trenger på riktig plass.

Komfortable soveplasser med plass for opp til tre 
personer.

SOVEROMBOENDE
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Adria Smart Kitchen med alt det utstyret du trenger, 
inkludert kjøleskap og optimalisert lagring.

Adria Ergo Baderom med boutique hotelstil 
og kvalitetsutstyr.

KJØKKEN BADEROM



3
361 LH

Karosserilengde (mm) 4010
Totalbredde (mm) 2196

2
361 PD

Karosserilengde (mm) 4010
Totalbredde (mm) 2196
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ACTION

1
Antall senger

Kjøkken

Bord

Sittegruppe

Garderobe

Senger

Baderom

Gulv

PLANLØSNINGER3 TRINN TIL DIN NYE CARAVAN

www.adria.nu

MER TEKNISK 
INFORMASJON
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2 3

• Unikt stilig utvendig design med integrerte detaljer.

• GFK karosseri konstruksjon inkludert ny grafikk.

• Panorama vindu som tilvalg.

• AL-KO chassis og AKS.

• Stilig moderne interiørdesign og valg av tekstiler.

• Komfortabel søvn for opp til tre personer.

• Fleksibel sittegruppe og bord.

• Adria Smart Kitchen med gassbluss, kum, arbeidsbenk, og stort kjøleskap. 

• Adria Ergo Baderom med kvalitets baderomsutstyr.

• Truma varme med oppgraderinger som tilvalg.

• Optimert lys og oppbevaring over det hele.

• Pluss individuelle tilvalg tilgjengelig.

Panama

TEKSTILERNYTT TIL 2017 & NØKKEL DETALJER
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ALTEA
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Designet for et 
smidigere boende

ALTEA  
SERIEN

Prisvinnende Altea med intelligent design, innovative detaljer og premium kvalitet 
til en attraktiv pris. Fornyet til 2017-sesongen  for et enda lysere liv med nytt 
moderne interiør og et bredt utvalg planløsninger inkludert nye Barnas Eventyrlige 
Lekeplass. 
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ALTEA

GFK polyester karosseri 
med pregede aluminium 

sidevegger og ny grafikk.

Dobbeltglassede 
tonede vinduer i flat 

design.

Todelt inngangsdør 
med vindu som 

tilvalg. AL-KO chassis 
og AKS.

‘i-shape’ eksteriør design med 
integrerte håndtak og teltprofil 

med belysning.
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En “European Innovation Award” for et interiør som er lyst og innbydende. Det er 
masser av plass og planløsninger for de fleste brukere.Moderne ny dekor med 
flere tekstilvalg, intelligent stillbart, koselig og LED lys rundt hele og Adria Smart 
Kitchen og Adria Ergo Baderom også. 

Opplev livets lysere sider

Adria Smart 
Kitchen 3-bluss 

komfyr, skjærebrett, 
oppvaskkum og store 

kjøleskap.

Truma varme.

Moderne ny 
innredningsstil med 
optimerte lagrings-og 
belysningsløsninger.

Bekvemme 
soverom med flere 
sengeløsninger.

Adria Ergo Baderom 
med boutique 
hotellstandard.

Fleksibel sittegruppe og 
bordarrangement.
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Moderne interiør design, med flere tekstilvalg og 
alt du trenger på riktig plass.

Bekvemme sovemuligheter med innkvartering i alle sengetyper.

SOVINGBOENDE
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Adria Smart Kitchen med alt utstyr du behøver, 
inkludert store kjøleskap (på utvalgte modeller) og 
optimert lagring. 

Adria Ergo Baderom med boutique hotel-stil finish 
og kvalitetsutstyr.

KJØKKEN BADEROM



4
402 PH

Karosserilengde (mm) 4637
Totalbredde (mm) 2296

4
432 PX

Karosserilengde (mm) 4970
Totalbredde (mm) 2296

4
492 LU

Karosserilengde (mm) 5530
Totalbredde (mm) 2296

6/7

542 PK

Karosserilengde (mm) 6020
Totalbredde (mm) 2296

6/7 2+1

552 PK Altea4Four  362 LH

Karosserilengde (mm) 6159
Totalbredde (mm) 2296

Karosserilengde (mm) 4280
Totalbredde (mm) 2269

2x
 / 

3x

2x / 3x
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ALTEA

1
Antall senger

Kjøkken

Bord

Sittegruppe

Garderobe

Senger

Baderom

Gulv

PLANLØSNINGER3 TRINN TIL DIN NYE CARAVAN

www.adria.nu

MER TEKNISK 
INFORMASJON
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2 3

•’i-shape’ eksteriør design med integrerte detaljer.

• GFK-karosseri med pregede sidevegger i aluminium.

• AL-KO chassis.

• Ny moderne interiør design og valg av tekstiler.

• Bekvemme soverom med flere sengeløsninger.

• Fleksibelt dinett- og spiseplassarrangement.

• Adria Smart Kitchen med gassbluss, kum, arbeidsbenk og kjøleskap. 

• Adria Ergo Baderom med kvalitetsinnredning.

• Intelligent belysningssystem og oppbevaringsmuligheter i hele vognen.

• Truma varmesystem og elektrisk gulvvarme som standard. Oppgradert varmesystem  
   Truma Ultraheat i Pluspakken.

• Pluss individuelle tilvalg tilgjengelig.

Mirka

TEKSTILERNYTT TIL 2017 & NØKKEL DETALJER
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AVIVA
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En ny campingstil.

AVIVA  
SERIEN

Den nye Aviva er en lett caravan å eie, trekke og nyte. Elegant ny design med 
‘i-formet’ eksteriør siluett, og stilig nytt interiør. Et friskt pust i hvordan en moderne 
caravan er designet, med originale detaljer designet rundt hvordan du camper. Og 
prisgunstig også, og byr på enestående valuta for pengene. 
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AVIVA

Solid karosseri med pregede 
aluminium sidevegger,teltprofil 

og ny grafikk.

AL-KO eller BPW 
chassis avhengig av 
modell. 

Nytt innovativt 
lagringsrom foran.

Ny ‘i-formet’ eksteriør profil 
med gjenkjennelige Adria 

krom håndtak.
LED fortelt lys.
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Lettvekter og enkel å bruke. Full av originale innovative nye detaljer. Stilig moderne 
interiør og god valuta også. Enkel. Original. Stilig. 

Prisgunstig.

Nytt interiør med 
innovative detaljer for et 
stilig liv.

Truma varme.

Stilig nytt baderom med 
vegghengt toalettmappe 

som tilvalg. 

Komfortabel søvn i 
mange soveromstyper 
for opp-til 7 personer.

Nye tilpassede 
lagringskurver for enkel 
lasting og bruk på 
camping.

Adria Smart Kitchen 
med 2 eller 3  kokebluss, 
deksel, kum og 
kjøleskap. 
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Komfortable sovemuligheter i mange soveroms 
løsninger.

Adria Smart Kitchen med 2 eller 3  brennere, deksel, kum og 
kjøleskap. 

SOVINGBOENDE
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Adria Smart Kitchen med 2 eller 3  brennere, deksel, 
kum og kjøleskap. 

Stilig nytt baderom med vegghengt toalettmappe 
som tilvalg. 

KJØKKEN BADEROM



* Data ikke tilgjengelig 

4
400 PS

Karosserilengde (mm) 4492
Totalbredde (mm) 2090

6
472 PK

Karosserilengde (mm) 5174
Totalbredde (mm) 2300

4
492 LU

Karosserilengde (mm) *
Totalbredde (mm) 2300

2x/3x

2/3x

2/3x

6/7 6/7

522 PT 563 PT

Karosserilengde (mm) 5664
Totalbredde (mm) 2300

Karosserilengde (mm)  6154
Totalbredde (mm) 2455

2x
/3

x

6/7

522 PK

Karosserilengde (mm) *
Totalbredde (mm) *
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AVIVA

1
Antall senger

Kjøkken

Bord

Sittegruppe

Garderobe

Senger

Baderom

Gulv

PLANLØSNINGER3 TRINN TIL DIN NYE CARAVAN

www.adria.nu

MER TEKNISK 
INFORMASJON
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2 3

• Ny ’i-formet’ eksteriør siluett og grafikk.

• Solid karosseri konstruksjon med pregede aluminium sidevegger.

• AL-KO eller BPW chassis, avhengig av modell.

• Stilig nytt interiør design og valg av tekstiler.

• Komfortabel søvn i mange sengevarianter for opp til 7 personer.

• Fleksibel sittegruppe og bordgruppe.

• Adria Smart Kitchen med 2 eller 3  kokebluss, deksel, kum og kjøleskap. 

• Stilig nytt baderom med kvalitativt baderomsutstyr og som tilvalg Vanity Pack to go.

• Original og innovative, tilpassede lastekurver for enkel camping.

• Truma varme.

• Pre-installasjon for air-condition.

• Som tilvalg Barnas Eventyrlige Lekeplass på utvalgte planløsninger.

• Tilvalg på et kjøkken nummer to for bruk ute.

Bahia

TEKSTILERNYTT TIL 2017 & NØKKEL DETALJER
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PLANLØSNINGS SAMMENDRAG BASERT PÅ SOVELØSNINGER

FORELDRE SENGELØSNING FORELDRE SENGELØSNING & KØYESENGER

ALPINA

ADORA

ACTION

ALTEA

AVIVA

2x
 / 

3x

2x / 3x

2x
 / 

3x

3x

2x/3x

2x / 3x

2/3x

2/3x

ALPINA 663 UK

ADORA 573 PT

ALTEA 542 PK

AVIVA 472 PK

ADORA 613 PK

AVIVA 522 PT

ACTION 361 PD

ALTEA 402 PH 

AVIVA 400 PS 

ALPINA 753 UP 

ADORA 593 UK

ALTEA 552 PK

AVIVA 563 PT

ADORA 522 UP 

ALTEA 432 PX 

2x
/3

x

AVIVA 522 PK
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ENKLE SENGER PLANLØSNINGER

DOBBELTSENG PLANLØSNINGER DOBBELTSENG PLANLØSNINGER  & KØYESENGER

ANDRE SOVE LØSNINGER

ALPINA ADORA

ADORA ALTEA AVIVA

ALPINA

ADORA

ACTION

2x / 3x 2x 

ALTEA 492 LU

ALPINA 663 PT

ADORA 753 UC

ADORA 572 UT

AVIVA 492 ULADORA 613 HT

ALPINA 663 HT

ADORA 593 UP

ACTION 361 LH

ALPINA 753 HT ADORA 542 UL

ALPINA 903 HT

ADORA 613 UL

ADORA 613 UT

ALTEA ALTEA4FOUR 362 LH



Hvert år i januar siden 2013, tar vår partner Red Bull 
KTM Factory Racing en flåte Adria-bobiler, fra samme 
produksjonslinje der våre campingvogner lages, til 
Dakar-rally i Søramerika. Hvert kjøretøy gir førerne 
og deres team mobil hjemmehygge under den 9000 
km lange kampen gjennom verdens tøffeste terreng. 
Den ultimate utholdenhetstesten for alle involverte 
kjøretøy, som vi nå har vunnet fire ganger på rad.

Ultimat 
utholdenhet

Living in 
motion

Toby Price, 2016 Dakar Rally Motorsykkel 
Vinner. KTM’s femtende triumf i det årlige 
Dakar rally.

Adria’s filosofi “living in motion” har aldri blitt bedre 
demonstrert enn i deres støtte til sykling. Adria-Mobil 
Cycling Team er det ledende Slovenske sykkellaget 
i UCI European Tour de siste seks årene. For mer 
informasjon besøk www.adria-mobil-cycling.com

Adria Mobil Cycling Team.
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En av de beste skikjørere noen sinne, Tina 
Maze, fra Slovenia. En ekstrem idrettsutøver 
med tretten medaljer fra OL og VM, dobbelt 
verdensmester 2015 og det høyeste 
poengtall noen gang i verdenscupen 2012-
13. Tina bruker sin Sonic Supreme for å 
kombinere trening, studier og fritid.

Verdens-
ledende 
partnere

Tina Maze, dobbelt verdensmester og 
dobbelt olympisk gullmedaljør.
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http://no.adria-mobil.com/campingvogner/
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Adria Caravan AB

Box 15

560 27 TENHULT

SVERIGE

Slovenia. Din camping destinasjon. www.slovenia.info


