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Inspirerende opplevelser siden 1965.
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Kom nærmere
naturen.
Våre serier til 2018-sesongen er ditt vindu til en
verden av nye opplevelser, nærmere naturen.
Vi er overbevist om at du vil glede deg over å være en
del av Adria familien, da våre camper vans byr på det
Adria distributors.
A NEW STYLE OF CAMPING
beste av moderne stil, komfort
og spesifikasjoner.
FROM ADRIA.
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GEBETSROITHER

Gebetsroitherweg 1
tel.: 0034 (0) 3612/26 300
A – 8940 WEISSENBACH/LIENZEN
www.adria-mobil.com
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FI

KABE ADRIA OY
Sahaajankatu 24,
FI - 00880 HELSINKI
www.adria.fi

Global Headquarters
Nudgee Road
Northgate (Brisbane) Qld 4013
Australia
www.apollocamper.com
CH

ADRIA MOBIL Schweiz GmbH
Erlenstrasse 27
CH – 2555 Brügg / BE
Tel.: +41 (0) 32 374 41 00
www.adria-mobil.com/ch
DK

ADRIA CARAVAN A.P.S.
Petersmindewej 10
tel.: 0045/75 51 96 00
DK – 6000 KOLDING
www.adria.dk
D

REIMO REISEMOBIL - CENTER GMBH
Boschring 10
tel.: 0049 6103 400 581
D – 62329 EGELSBACH
www.adria-deutschland.de
E

ADRIA DISTRIBUTION SPAIN SLU
Barri Marqués, 3
17452 Massanes (Girona)
tel.: 0034 637 878629
www.adria-mobil.com/es
F

PAE du Haut Villé
Rue Jean-Baptiste Godin
tel.: 0033 3 44 14 44 40
F – 6000 BEAUVAIS
www.adria-france.com
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NEW AVIVA.

ADRIA CONCESSIONAIRES LIMITED
Unit 2 Drury Drive
Woodhall Business Park
tel.: 0044 (0) 1787 888 980
GB – SUDBURY, SUFFOLK CO10 1WH
www.adriaconcessionaires.co.uk
I

ADRIA ITALIA S.r.l.

Via Santa Maria Goretti, 8
tel.: 0039/41 53 50 731
I – 30174 MESTRE-VENEZIA
www.adriaitalia.it

BACK-COVER

IL

LAOFEK CARAVAN &
CAMPING CENTER

7 Arie Shenkar St.,
Petah-Tikva, 4951387, Israel
www.laofek.co.il
NL

ADRIA BENELUX B.V.

Buitendijks 9
NL – 3356 LX PAPENDRECHT
tel: 0031 (0)78 615 87 24
www.adriabenelux.com
S

ADRIA CARAVAN AB
Box. 15
tel.: 0046/36 39 37 50
S – 56027 TENHULT
www.adria.se
SI

§ Lengths from 3,6m to 5,6m.
§ AL-KO or BPW chassis.
§ Exclusive Adria i-shaped design.
§ Innovative front storage
compartment.
§ New interior style with a choice
of textiles.
§ Dinette for 2-5 persons,
according to layout.
§ New kitchen design with 2 or 3
gas burners.
§ Innovative storage including
IKEA® trays.
§ Ergonomic bathroom with
‘Vanity Pack to go’.
§ Truma heating.
§ Kid’s Pack available.
§ Optional secondary external
kitchen.

Alle Adria enheter er laget i vår ”state-of-theart” fabrikk i hjertet av Europa og er støttet av
markedsledende garantier, et nettverk på over 450
profesjonelle forhandlere og en effektiv dele og
ettermarkedsservice.
SOCANOR

80%K

GB

Adria har over femti års erfaring i design og
produksjon av fritidskjøretøy, som gir mange fordeler
hva angår kvalitet, sans for detaljer, og valg av
kjøretøy, detaljer og grunnriss.
AU

ADRIA AUSTRALIA

40%Y

Gratis Camping &
Caravanning Guide

ADRIA MOBIL d. o. o.
Straška cesta 50
tel.: 00 386 (0)7 393 71 00
SI – 8000 NOVO MESTO
www.adria-mobil.com

Europe | Middle East | Western Africa
Camping information in four languages

6.000

campsites and
camper stops

+ MAPS
+ GPS

450

Adria & Sun Living
dealers
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Alle nye 2018
modeller leveres
med en gratis
Camping Guide!
Oppdag over
6,000 campingplasser
og kontaktinfo
til 450 Adria
forhandlere.

Elsk dine opplevelser.

Sonja Gole
Administrerende direktør, Adria Mobil

Living in motion

Slovenia.
Din camping destinasjon.
www.slovenia.info
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Hvorfor velge Adria?
Pasjon og erfaring spiller en rolle.

1

PASJON OG ERFARING.

Adria har designet og produsert fritidskjøretøy i over
femti år. Denne erfaringen, i likhet med vår arbeidsstyrkes pasjon og dyktighet, spiller en stor rolle i
formgivingen og produksjonen av ditt neste kjøretøy.
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2

PRISBELØNTE
PRODUKTER.

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.

3

INTELLIGENT DESIGN.

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

4

TOPPMODERNE
PRODUKSJONSANLEGG.

Adria har branjens mest avanserte produksjonsanlegg, sertifisert etter ISO 9001, 14001 & EFQM
standarder for kvalitetsstyring og miljøstandard. Her
tillempes teknikker og prosesser av verdensklasse;
kvalitet innkluderes i både design og produksjon.

5

KVALITET, PÅLITELIGHET
OG HOLDBARHET

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

6

SINNSRO.

Adrias produkter leveres med en garanti som er best
i sin klasse. Vårt nettverk på over 450 profesjonelle
Adria-forhandlere, både innen- og utenfor Europas
grenser, støttes av en reservedelstjeneste og
kundetjeneste i verdensklasse.

Recognised for Excellence
5 Star - 2017

*For gjeldende regler og vilkår; se
vår webside for mer informasjon.
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Ny til sesongen 2018
NYE TWINS 2018.

VI GJØR TING ANNERLEDES.

Det er mange fabrikat av camper van tilgjengelig, men gjør
kloke valg da alt ligger i detaljene.
På Adria gjør vi ting annerledes og med vår 2018 serie er det
nå enda mer komfort! Oppdag mer på side 21.

*For gjeldende regler og vilkår; se
vår webside for mer informasjon.
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KLAR FOR RACE MED KTM

NY TWIN T.

Vårt partnerskap med KTM i
Motocross MXGP verdensmesterskap er et eksempel på hvordan vi gjør ting
annerledes. Flåten av KTM
Twins er spesiallaget for KTM
Motocross team, med for mer
hverdagslige grunner til å velge en Adria Twin, se side 39.

2018 sesongen får nye premium modeller, Twin T, på Fiat Ducato med forbedret Titan
interiør design, inkludert mer slitesterke møbler og valg av tekstiler. Tilgjengelig i tre
utvendige farger, alle med ny grafikk og opp til seks grunnriss med høye spesifikasjoner
og Truma varme.

Premium Titan interiør.

NY TWIN C MODELS.

Fiat eller Citroen. Du velger.
Adria Twin modellene er
tilgjengelig på Fiat Ducato og nå
også på Citroen som basisbil.
Den nye Twin C serien på Citroen
Jumper chassis, drar nytte av
den nye Euro6 generasjonen av
Blue HDI motorer med AdBlue,
som gir lettere vekt, forbedret
drivstofforbruk og dynamisk
kjøring med kraft og dreiemoment.
2018 VANS | ADRIA | 7

Vans
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TWIN T

TWIN

TWIN C

side

side

side
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Twin Serien

10 | ADRIA | VANS 2018

TWIN
SERIEN

Kvikk og
tilpasningsbar
Adria’s serie med kvikke og tilpasningsbare van ombygninger, kalt Twins byr på
suverene praktiske og komfortable camper vans for kvikke turer og lengere ferier.
Velg mellom den nye premium Twin T modeller, våre populære Twin modeller, alle
på Fiat Ducato eller velg våre Twin C modeller på Citroen Jumper chassis.

TWIN T

TWIN

TWIN C
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Utviklet for å leve
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Detaljene
teller
I designet av et fritidskjøretøy, er detaljene avgjørende og hver centimeter teller. Faget med grunnriss
og konstruksjon, slik at alt er på riktig plass, er lært
over tiår og Adria bygger inn denne erfaringen i hvert
kjøretøy.
Med vår 2018 serie er det nå enda mer komfort med
nye baderomsløsninger sim gir mer plass og lettere
tilgang til soverommet i mange grunnriss, til og med
et grunnriss med separat dusj og separat toalettløsning (Twin 640SPX).

OPPDAG
MER
Oppdag mer om våre bobiler på

www.adria.nu

*Noen detaljer er ikke tilgjengelig på alle modeller.
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Senger
KOMFORTABLE SENGER
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Et bredt utvalg soveløsninger i senger med optimale dimensjoner og komfortable
madrasser i senger av forskjellige typer.

Boende

Moderne interiør med en følelse av plass og stor funksjonalitet. Utmerket
integrering med førerhuset, dinetter og et bredt utvalg møbler og tekstiler.

FLEKSIBLE PLANLØSNINGER
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Kjøkken
PRAKTISK KJØKKEN
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Intelligent designede, praktiske kjøkken basert på ergonomiske prinsipper og med
hver sak på sin plass. Integrerte funksjonaliteter og det beste utstyret.

Baderom

Nye baderomsløsninger som har 20cm mer plass og lettere tilgang til soverommet
i mange grunnriss, selv et grunnriss med separat dusj og separat toalettløsning
(Twin 640SPX).

ERGO-BADEROM
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Smarte Løsninger
EKSKLUSIVE DETALJER
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Adria Twins byr på mange smarte løsninger inkludert vår enkle digitale styringsenhet
og tilvalg som omfatter en elektrisk styrt skyvedør med integrert myggnett. Fleksibel
lagring, utvidbare baderom og fellbare servanter i noen modeller utgjør noen av våre
innovative grep.

2018 VANS | ADRIA | 19

Designet for å yte.
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*For gjeldende regler og vilkår; se
vår webside for mer informasjon.
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1 INTELLIGENT DESIGN.
Designet med over femti års erfaring, med bruk av all plass
for komfortabelt boende og full funksjonalitet. Det er valg av
basisbiler, grunnriss og utstyr og intelligente løsninger som
USB kontakter og vårt eksklusive baderom design og TV
som du kan se på fra bodelen eller soverommet.

2 MOTORVALG & CHASSIS.
Adria Twins er perfekt integrert på Fiat Ducato (med opp til
fire Euro6 motorvalg) og nå også på Citroen Jumper (med
opp til 3 Euro6 motorvalg) og en serie med ulik førerassistanse. Også pre-installasjon for ryggekamera for å lette
parkering og rygging.

3 KAROSSERI KONSTRUKSJON.
Adria produksjonsprosess sørger for optimal konstruksjon
og integrasjon med kjøretøyet som en camper van
ombygning. Adria Twins har dobbel side-vegg med solid
innvendig vegg og sandwich gulv konstruksjon, alt med
innebygget isolasjon.

4 VARME.
Adria Twins er anvendelige for året-rundt-bruk og har
varmesystem fra Truma, Alde og Webasto avhengig av
valgt modell.

6 LUFTSTRØM.
Alle Adria vans er designet med integrert Adria Air Flow
System for ventilasjon og optimal sirkulasjon av luft, kjøling
og varme.

7 VINDUER & DØRER.
Ny bakdør design med forbedret utforing og innsynsbeskyttede vinduer. Våre vinduer er laget ved bruk av en unik
støpeprosess for kvalitet og ytelser. Og våre elektrisk drevne
skyvedører er også et populært tilvalg.

Vi gjør ting
annerledes.
Det er mange fabrikat av camper van tilgjengelig, men
velg en Adria Twin der alt er pinlig nøyaktig designet,
utviklet og testet for å sikre deg trygghet, komfort og
glede når du er på oppdagelsesferd. Vi har identifisert
10 nøkkelområder som forklarer hvorfor Adria gjør
ting annerledes.

8 MØBLER & LAGRING.
Adria lager det meste av sine møbler selv, noe som gir komplett kvalitetskontroll og til sesongen 2018 er det nye, mer
komfortable interiører og fleksibel lagring.

9 KOMFORT & SIKKERHET.
Smarte løsninger muliggjør komfortabelt liv når du er borte
fra hjemmet med fører og passasjer sikkerhet integrert i
designet. ISOFIX er også tilgjengelig som tilvalg på alle
modeller. Adria sikrer også en trygg og grei gass forsyning
gjennom en innovativ gasstrykk regulator mono-kontroll.

INSPIRATIONS
ADVENTURERS: NEW MATRIX

DESTINATIONS: GREECE

INSPIRED: NEW ACTION

CAMPING WORLD: NEW CORAL

DISCOVER

2018
SEASON HIGHLIGHTS
NEW CORAL 2018

BLUE-SKY THINKING

Oppdag mer om Adria og mange
reisemål i vårt on-line magazine,
Inspirations, på

INSPIRATIONS
Summer 2017 / EDITION 6

5 ISOLASJON.
Alle Adria vans er bygget etter ‘Thermo-build’ standarder
som optimaliserer bruken av avanserte isolasjonsmaterialer,
varme design og luftstrøms styring.

10 KUNDESERVICE.
Adria tilbyr en klasseledende 2 års generell garanti og 7 års
vanninntrengningsgaranti som standard med kjøpsmulighet
for å øke dekningen. Støttet av et profesjonelt forhandler
nettverk på over 450 forhandlere og en effektiv deleservice.

www.adria.nu
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Klima kontroll
Adria Twins kan brukes hele året og har det mest
omfattende valg av varmesystem tilgjengelig, som,
når kombinert med vår unike Thermo-bygge standard
av isolasjon og luftstrøm styring, betyr at våre Twins
nå byr på enda mer komfort.

ISOLASJON

VARME

AIR-FLOW

Adria Twins byr på valg av varme system. Velg det
populære Truma varme systemet som blåser varm
luft, eller på utvalgte modeller velg helt integrert Alde
varme. Eller velg Webasto diesel varme, montert under
gulvet for plassbesparing og effektiv varmlufts varme.

Alle Adria vans er designet med det integrerte Adria Air
Flow Systemet for ventilasjon og optimal sirkulasjon av
luft, kjøling og varme, etter standard EN721.

Utvalgte modeller tilbyr også i tillegg Webasto diesel
varmesystemet, plassert under gulvet og sørger for
plassbesparende og effektiv metode i bruk av varm
luft for å varme opp din Twin, uten bruk av gass.
I tillegg, vårt tilvalg med et elektrisk gulvvarme system
gjør at 90% av gulvflaten er dekket av en varmefolie,
mer enn noe ennet merke.
Se vår nettside for tekniske detaljer for hver modell.
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Alle Adria vans er bygget etter vår unike ‘Thermobuild’ standard og er testet i kuldekammer. Dette
optimaliserer bruk av avanserte isolasjonsmaterialer,
varmedesign og styring av luftstrømmen, så du
kan regne med ingen “kalde steder” og koselige,
kontrollerbare omgivelser.

AIR-CONDITIONING
Du kan også plusse på air-conditioning som et forhandlermontert tilvalg.

Kjøretøy
TWIN T/ TWIN

FIAT
DUCATO

TWIN C
En serie av klassebeste Euro6 2,3l Multijet
motorer med 115, 130, 150 og 180 Hk
alle med lavtrykks EGR (ingen AdBlue).

En serie med nye 2.0l Blue HDI Euro6
motorer med 110, 130 og 163 Hk alle med
SCR AdBlue teknologi.

Lettere kjøring med detaljer som Comfortmatic robotisert gearkasse som tilvalg. På
utgaver med manuelle gearkasser er Gear
Shift Indicator standard.

Lavere vekt, drivstoffeffektive motorer med
valg mellom 110, 130 og 160 Hk og høyt
dreiemoment.

Infotainment valg Bluetooth radio, MP3 og
navigasjon er tilvalg.
Førerassistanse inkludert praktisk
Nettbrett/Smart-telefon holder med USB
kontakt.
Tilvalg inkluderer Electronisk Stabilitets
Program (ESP), Electronisk Stabilitets
Kontroll (ESC), Traction og Nedoverbakke
kontrol og Hastighetsbregrenser.

CITROEN
JUMPER

Elektronisk førerassistanse
tilgjengelig inkludert ESP, ESC,
Traction og Nedoverbakkekontroll og
Hastighetsbegrenser som tilvalg.
Bluetooth radioer, MP3 spiller kompatibel
og integrert navigasjon som tilvalg.
Kun manuell gearkasse.
Nytt til sesongen 2018, tilvalg på 16” hjul for
35l chassis.
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Twin serien

Twin camper vans er perfekt integrert på basisbilen noe som gjør de lette å kjøre
og bruke, enten for bruk på fritiden eller som daglig transport. De har også flere
nyttige utvendige detaljer som vist nedenfor.

Pre-installasjon
for tilvalget
ryggekamera.

LED lys.

Innsiktsfri stil
på side- og
bakvinduer.

Nye valg av utvendige
farger og sesong 2018
grafikk.

Lettilgjengelig side inngangsdør,
med innebygget myggnetting,
dørstopper og som tilvalg
elektrisk drift.
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Velg basisbil og det
siste i EUro6 motorer og
førerhjelp.

Twin interiørenes har blitt forbedret til sesongen 2018 med nye plassbesparende løsninger og nytt interiør design og tekstilvalg.

Lagring i overskap og
fleksibel lagring rundt
hele.

Nye baderom løsninger
og ekstra plass.

Forbedret tilgang til
bakre soverom.

Ny interiør design med
valg av tekstiler.

Intelligent designet
kjøkken med valg av
kjøle-teknologi, avhengig
av modell.

Fleksibel dinett for mer
komfort og praktiske
detaljer.

2017 VANS | ADRIA | 25

Twin T
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Premium Twin med en sporty og aktiv fritidskarakter. Opp til 3 modeller tilgjengelig med
høye spesifikasjoner og smarte grunnriss.
Mer automotiv i stilen med valg av tre utvendige metallic farger, ny grafikk og nytt Titan
interiør med forbedret motstand mot riper og valg av tekstiler.

Titan
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Twin T

Utstyr

Planløsninger

640 SLX

2

4

Karosserilengde (mm) 6363
Totalbredde (mm)
2050

600 SP

2

600 SPT

4

Karosserilengde (mm) 5998
Totalbredde (mm)
2050
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2

4

Karosserilengde (mm) 5998
Totalbredde (mm)
2050

Antall senger

Antall plasser

Kjøkken

Bord

Sittegruppe

Garderobe

Senger

Baderom

Gulv

Farger

Møbler/ Tekstiler

Nøkkeldetaljer
• Fiat Ducato med valg av Euro6 motor,
førerassistanse og manuell eller automatisk
gearkasse.
• Valg av eksteriørfarger med ny eksteriør grafikk og
LED fortelt lys.
• Elektrisk skyvedør som tilvalg på de fleste modeller.
• Intelligentl designet kjøkken med valg av kjøleskap,
avhengig av modell.
• Nye baderomsløsninger, nå med mer plass.
• Moderne innredning (Titan).
• Elektrisk gulvvarme, elpatron (4E) samt oppvarmet
spillvannstank som standard.

611 silver metallic

Brivido

691 grå metallic

Tekniske data
LENGDE

5998 - 6363 MM

BREDDE

2050 MM

HØYDE

2580 MM

VEKT

3300 - 3500 KG

MILJØKLASSE 2,0 115 HP - 2,3 180 HP

632 svart metallic

Leather Edward

MER TEKNISK
INFORMASJON
www.adria.nu
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Twin
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Twin modellene, med en allsidig karakter og et bredt utvalg av grunnriss og detaljer.
Opptil 5 modeller tilgjengelig med omfattende spesifikasjoner og smarte grunnriss.
Stilig og praktisk, med valg av opptil seks eksteriør farger, ny grafikk og Malaga interiør
og valg av tekstiler.

Malaga
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Twin
640 SLX**

2

640 SL

4

2

4

Karosserilengde (mm) 6363
Totalbredde (mm)
2050

Karosserilengde (mm) 6363
Totalbredde (mm)
2050

600 SP**

600 SPT

2

Utstyr

Planløsninger

4

Karosserilengde (mm) 5998
Totalbredde (mm)
2050

2

600 SPT Family*

4

Karosserilengde (mm) 5998
Totalbredde (mm)
2050

4

4

*

Karosserilengde (mm) 5998
Totalbredde (mm)
2050

**
(Opt.)

2+2
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Antall senger

Antall plasser

Kjøkken

Bord

Sittegruppe

Garderobe

Senger

Baderom

Gulv

Farger

Møbler / Tekstiler

Nøkkeldetaljer
• Fiat Ducato med valg av Euro6 motorer,
førerassistanse og manuell eller automatisk
gearkasse.
• Valg av utvendig farge med ny eksteriør grafikk og
LED fortelt lys.

611 silver metallic

• Elektrisk skyvedør som tilvalg.
• Innredningsdesign Malaga.
• Nye baderomsløsninger, nå med mer plass.
• Intelligent designet kjøkken med valg av kjøleskap,
avhengig av modell.

691 grå metallic

• Valg av varmesystemer fra Truma, Alde og
Webasto.
• Elektrisk gulvvarme, elpatron (4E) samt oppvarmet
spillvannstank som standard.

632 svart metallic

Leather Fumo

Tekniske data
199 rød

LENGDE

5998 - 6363 MM

BREDDE

2050 MM

HØYDE

2580 MM

VEKT

3300 - 3500 KG

MILJØKLASSE 2,0 115 HP - 2,3 180 HP
505 oransje metallic
Louis

MER TEKNISK
INFORMASJON
www.adria.nu

549 hvit
2018 VANS | ADRIA | 33

Twin C
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De mangsidige Twin C modellene på Citroen Jumper med valg av grunnriss og detaljer. Opp
til 3 modeller tilgjengelig, alle med omfattende spesifikasjoner og smarte grunnriss.
Stilig og praktisk, med valg av to utvendige farger, ny grafikk og Malaga interiør og valg
av tekstiler.

Malaga
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Twin C

Utstyr

Planløsninger

640 SLX

2

4

Karosserilengde (mm) 6363
Totalbredde (mm)
2050

600 SP

2

600 SPT

4

Karosserilengde (mm) 5998
Totalbredde (mm)
2050
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2

4

Karosserilengde (mm) 5998
Totalbredde (mm)
2050

Antall senger

Antall plasser

Kjøkken

Bord

Sittegruppe

Garderobe

Senger

Baderom

Gulv

Farger

Møbler / Tekstiler

Nøkkeldetaljer
• Citroen Jumper med valg av Euro6 motor,
førerassistanse og manuell gearkasse.
• Valg av utvendige farger med ny eksteriør grafikk
og LED fortelt lys.
• Malaga interiør design med valg av tekstiler.
• Elektrisk gulvvarme, elpatron (4E) samt oppvarmet
spillvannstank som standard
• Nye baderomsløsninger, nå med mer plass.
• Isofix tilvalg.

Leather Fumo
silver metallic

Tekniske data

hvit

LENGDE		

5998 - 6363 MM

BREDDE		

2050 MM

HØYDE		

2580 MM

3300 - 3500 KG
VEKT		

MILJØKLASSE		

Louis

2,0 130 HP - 2,0 160 HP

MER TEKNISK
INFORMASJON
www.adria.nu
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Verdensledende partnere
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.

Tina Maze, dobbelt verdensmester og dobbelt
olympisk gullmedaljør.
38 | ADRIA | VANS 2018

Living in motion

Ekstrem ytelse

Adria’s filosofi om “living in motion” er aldri blitt bedre understreket enn i deres
støtte til sykling. Adria-Mobil Cycling Team er det ledende slovenske sykkelteamet
i UCI European Tour de siste seks årene. For mer informasjon besøk
www.adria-mobil-cycling.com
Adria Mobil Cycling Team legger stor innsats i å lære opp og frambringe unge
sykkeltalenter og er ansett som et “transportbånd” for slovenske profesjonelle syklister.

I 2017, ble fire Adria Twins gitt til Red Bull KTM Factory Racing Motocross
Team for å støtte deres MXGP Championship satsing. Og siden 2013 har Adria
bobiler, blitt benyttet under Dakar Rally i Sør-Amerika av KTM, og har hjulpet de
å vinne med Adria fem ganger på rad. De beste racingteamene velger de beste
fritidskjøretøyene for kvalitet, pålitelighet og komfort.

Adria Mobil Cycling Team.
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Adria Caravan AB
Box 15
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Slovenia. Din camping destinasjon. www.slovenia.info
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