CAMPINGVOGNE

Inspiration til

nye eventyr.

#inspiringadventures

WWW.ADRIA.DK

Inspiration til nye eventyr.

Campingvogne fra Adria

Vi har verdens bedste job, fordi:
Vi skaber inspiration til jeres eventyr
Vi designer campingvogne med hjertet
Designet til at bo i
Designet til at præstere
Med en innovativ tilgang og fokus på kvalitet
Vi ved godt, at det ikke kun er et køretøj, men det er en del af jeres eventyr
Hvad venter I på?

Med Adria er du sikret høj
kvalitet, godt design og
uforglemmelige oplevelser.

SE MERE PÅ: WWW.ADRIA.DK

campingvogne

adria
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Hvorfor vælge Adria?
hvis du søger frihed og event yr , er en
campingvogn fra adria et oplagt valg .

d i n

j e r e s

c a m p i n g v o g n

i n d k v a r t e r i n g

Oplev friheden og nye eventyr, når
det passer jer. Planlæg rejsen og tag
afsted!

Udforsk verden med dem, du elsker
mest. Rejs med dine ting og efter dit
hjerte.

e g e n

j e r e s

j e r e s

j e r e s

r e j s e p l a n

e v e n t y r

s i n d s r o

Slut med lufthavne og hoteller – find
jeres egne steder væk fra store
folkemængder.

Oplev friheden og de mange
muligheder for nye eventyr med et
feriehjem på hjul.

Adria er en af Europas førende
producenter af fritidskøretøjer, og har
siden 1965 producerede over
600.000 enheder.

Inspirerende campingvogne
det har aldrig været lettere at vælge en
adria .

PASSION.

Over 50 års erfaring, kompetencer og passion overført til alle køretøjer.
INSPIRERENDE

DESIGN.

Campingvognene er designet til at leve i og designet til at præstere.
PRODUKTION

I

VEDENSKLASSE.

ISO 9001 EFQM 5-stjerners certificerede produktionsfaciliteter.
BÆREDYGTIGHED.

Miljøledelsessystem certificerede med ISO 14001. Forpligtigelse til bæredygtig
produktionsudvikling, forebyggelse og begrænsning af miljømæssige indvirkninger.
HØJ

K VALITET.

Produktion i verdensklasse og kvalitetskontrol af teknikker for slidstyrke og driftssikkerhed.
SINDSRO.

Support fra mere end 500 Adria forhandlere, reservedele i verdensklasse og
eftersalgsservice.
PRISVINDENDE

KØRETØJER.

Anerkendt pris for design, innovation, kvalitet og kundetilfredshed.

Film: Kig ind i produktionen
på www.adria.dk
campingvogne
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Højdepunkter
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adria

campingvogne

Vælg fra vores bedste udvalg nogensinde, og du er garanteret at finde én,
der passer til dine behov.

Kig ind og udforsk en
360 graders rundtur på
www.adria.dk

Højdepunkter

SE
ONLINE

ALPINA
mød den nye generation

Skiferien bliver bare lidt sjovere med Alpina!
En kvalitets campingvogn til dem, der efterspørger den ultimative helårs vogn.
Den bedste kombination af design, ydeevne og komfort.

INSPIRERENDE DESIGN

OPHOLDSRUM TIL NYE EVENTYR

UNIKKE FUNKTIONER

INSPIRERENDE LØSNINGER

SOM AT VÆRE HJEMME

Inspirerende design til høj
præstationsevne, praktisk
anvendelighed og komfort.

Elegante rum, designet uden
at gå på kompromis.

Eksklusive Alpina
funktioner.

Innovative løsninger
hjælper dig på vej på nye eventyr.

Elegant indretning med en
hyggelig stemning.

campingvogne
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Højdepunkter
EUROPEAN
INNOVATION
AWARD

CATEGORY

EXTERIOR DESIGN

ADORA

WINNER

Baghjul til overfyldte all-inclusive hoteller!
Vores bedst sælgende campingvogn er designet til dig og den måde du ønsker at leve.

INSPIRERENDE DESIGN

OPHOLDSRUM TIL NYE EVENTYR

Inspirerende design og
moderne interiør.

15 forskellige indretninger
at vælge imellem.

2021
HONORED BY
THE LEADING EUROPEAN
CARAVANING EXPERTS

European
Innovation
Award vinder
for udvendigt
design.

NYE ADORA
INDRETNINGER
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UNIKKE FUNKTIONER

INSPIRERENDE LØSNINGER

SOM AT VÆRE HJEMME

Eksklusive Adora
funktioner.

Innovative løsninger til en
inspirerende ferie.

Elegant interiør og
en særlig stemning.

adria

campingvogne

Fås i forskellige indretninger inklusiv innovative
løsninger: Adora 593 UK; Adora 593 UP;
Adora 613 UL; and Adora 613 PK (i 2
forskellige indretninger) er oplagt til familier,
der kræver mere plads.

Højdepunkter

ADRIA
MACH
Adria MACH gør din ferie smartere.
Adria MACH app er tilgængelig for Astella,
Alpina og Adora; i to versioner - MACH og
MACH Plus.
ACTION
Letvægts- og ikonisk Action 391 LH
nu også i "Sport" version.

Astella har sit eget katalog eller besøg
ww.dk.newastella.com

ASTELLA
Luksus kollektion
Vælg den prisvindende Astella for en
ekstra luksuriøs oplevelse og med en
ny indretning.

ABC Automotive Brand
Contest ‘Best of the
Best’ 2020 pris fra det
Tyske Design Råd.

European Innovation
Awards 2020 i
kategorierne for
‘Overordnet koncept’
og ‘Indretning’.

Red Dot Design
Award 2020
for enestående
produktdesign.

campingvogne

adria
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Designet til at blive
brugt
DETALJER DER TÆLLER
Alle vores campingvogne er designet til ferien, hvor detaljer betyder noget og
hver centimeter tæller. Vores viden om vigtigheden i de små detaljer, er noget
som vi har lært gennem årtier, og som Adria bruger i alle indretninger.

SE
ONLINE

Kig ind og udforsk en
360 graders rundtur på
www.adria.dk
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beboelse

Oplev komforten af moderne indretning med masser af plads og
møbler i høj kvalitet.

campingvogne
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køkken

Gør madlavningen til en leg. Vores køkkendesign er baseret på ergonomiske
principper, med stil og funktionalitet, der er matchet med de bedste hårde
hvidevarer.
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badeværelse

Praktiske badeværelser i hotel-stil med kvalitets
elementer og et strejf af luksus.

campingvogne

adria
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soveværelse

Vælg mellem flere forskellige sengeløsninger i forskellige udformninger
og med komfortable madrasser.
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Alle eventyr starter
med en god nats
søvn
Vores luksus madrasser giver god støtte
og komfort med skumkonstruktion,
rengøringsvenligt betræk og naturlig
beskyttelse mod bakterier og lugt.

STOF

HØJ KVALITET
100%

åndbart stof

lynlås

vaskbar ved

40°

lufttørres

(ej maskintørring)

100 % naturlig

miljøvenlig

antistatisk

antibakteriel

lugtfri

campingvogne
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opbevaring

belysning

Lækre multimedie løsninger med
USB, lydsystemer og Bluetooth®
forstærkere.

Optimeret opbevaringsplads, så du
kan have alle dine ting med på ferien.

Sæt hyggestemningen med smart
belysning, spot og LED.
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elektronik

adria MACH
Nyt digitalt panel
og lysstyring

Adria MACH gør din ferie smartere.
Vores smarte mobilapp kontrollerer nøglefunktioner, overvåger forbrug, giver adgang til brugermanualer, navigation og mobilt
kontor fra din smartphone eller tablet.
MACH er tilgængelig ved udvalgte modeller, og med mulighed for at installere MACH Plus ved bestilling eller efter levering.
MACH
bruger Bluetooth® til lokal styring af nøglefunktioner
(kontrolpanel, opvarmning, klimaanlæg** køleskab,
belysning, vandpumpe, vandtankniveauer og
batteristatus). Aktiverer også overvågning af ekstern
og intern temperatur og giver grundlæggende
køretøjsinformation og nivelleringsdata.

MACH PLUS
bruger Bluetooth® Wi-Fi og LTE for lokal betjening*
af nøglefunktioner (kontrolpanel, varme, air-condition**
køleskab, belysning, vandpumpe, vandtanksniveau og
batteri status) med statistikker og forudsigelsesfunktion.
MACH plus overvåger også lufttryk, luftfugtighed
og giver adgang til interaktive brugervejledninger,
køretøjsinformationer og nivelleringsoplysninger samt
mobilt kontor Wi-Fi hotspot* funktion (adgang til web,
IP radio og TV).

SÅDAN VIRKER MACH

INSTALLER
OPRET FORBINDELSE
Hent appen fra
til din vogn.
Google Play eller Apple Store
Ikke alle funktioner er tilgængelige i
alle modeller. Tjek www.adria.dk for de
individuelle modelspecifikationer og
tekniske detaljer.

OPRET
dit Adria ID.

NYD
en skræddersyet oplevelse.

*kræver SIM-kort
LÆS MERE PÅ www.dk.adria-mobil.com/MACH

**hvis din vogn er tilpasset denne funktion
campingvogne

adria
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Designet til at blive brugt

2

ÅRS*ADRIA
garanti

7

ÅRS*

ADRIA
TÆTHEDSSIKRING
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FLERE

TEKNISKE

INFORMATIONER
WWW.ADRIA.DK

Skabt til at blive brugt
Alle Adria campingvogne er designet til at performe. Alt er omhyggeligt designet, udviklet og testet for
at sikre din sikkerhed, komfort og velbehag. Bygget til nydelse, bygget til at holde.

1_INSPIRERENDE DESIGN.
Eksklusivt design med dynamiske frontprofiler, stilfulde bagende og funktioner som store
panoramavinduer på de fleste modeller.

6_INDEKLIMA.
Adrias airflow-system giver luftgennemstrømning og ventilation i vognen og minimerer risikoen for
dannelse af kondens.

2_STEL.
Robust konstruktion og integration for stabil og optimal vægthåndtering, med AL-KO
og KNOTT som vores chassis-leverandører.

7_VINDUER OG DØRE.
Det største og mest naturligt lysgivende panoramavindue på markedet. Integrerede vinduer og
døre, giver masser af naturligt lys, og gode ventilationsmuligheder.

3_KONSTRUKTION.
Modulopbygget ved hjælp af de bedste materialer og konstruktionsmetoder herunder Adrias unikke
'Comprex' opbygning.

8_MØBLER OG OPBEVARING.
Snedkereret møblement med integreret ventilation for optimalt indeklima. Masser af fleksible
opbevaringsmuligheder.

4_KLIMA KONTROL.
Designet til at blive brugt året rundt med optimal opvarmning via Truma eller Alde.
Konstrueret og testet til ekstremerne i vores klima-testanlæg.

9_KOMFORT.
Moderne indretning med optimeret plads og funktionalitet for behagelige ophold og en hjemlig
følelse.

5_ISOLERING.
De nyeste varmeisoleringsmaterialer, avanceret varme- og luftstyring som minimerer kuldebroer.

10_KUNDESERVICE.
2 års fabriksgaranti og mulighed for deltagelse i op til 7 års tæthedssikring*. Mere end 500
forhandlere i Europa og effektiv eftersalgs- og reservedeleservice.

Ikke alle funktioner er tilgængelige i alle modeller. Tjek www.adria.dk for de individuelle modelspecifikationer og tekniske detaljer.
*Se vilkår for deltagelse på www.adria.dk
campingvogne

adria
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Konstruktion

Adria campingvogne er kendte for
at være robuste, hvilket afspejler sig
vores tilgang til design, konstruktion
og kvalitetssikring.

1 Komposit træpanel

Adrias unikke 'Comprex'
konstruktion kombinerer træets
styrke, polyurethanens holdbarhed
og polyesterens fugtstoppende
egenskaber.

4 Udvendigt polyester (sidevæg)

2 Polyurethane tætning
3 EPS styrofoam

5 Udvendigt polyester (gulv)
6 XPS Styrofoam isoleringsskum
7 Forstærket hårdttræprofil

7

ÅRS*

ADRIA
TÆTHEDSSIKRING

(Model: Astella).
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Se mere om de individuelle specifikationer på www.adria.dk

Klima kontrol
Vores campingvogne er bygget efter
Adria "Thermo build" standarder, som
gør dem egnet til brug året rundt.
God isolering, tilpasset varmesystem
og Adrias Air Flow System, giver god
luftgennemstrømning og indeklima i
vognen.

Alle vogne er testet i vores eget klimatestkammer, fra -40 grader til +60
grader i fugtighed fra 45 % til 80 %
mellem +30 og +60 grader.
Komforten under varme forhold
sikres ved hjælp af god ventilation
og integreret solafskærmning
også i vores panoramavinduer.
Fabriksmonteret klimaanlæg kan
tilkøbes på Altea, Adora, Alpina og
Astella.

VARME
De bedste varmesystemer.
Vælg Truma varmesystem med
elektrisk gulvtemperering, eller
Alde centralvarme, som fordeler
varmen jævnt i campingvognen.
Tilgængelighed afhænger af model.

Adria MACH app'en fjernbetjener din
varme og køling (ved fabriksmonteret
aircondition) og andre funktioner
(udvalgte modeller).

TEKNOLOGI
Avanceret teknologi bliver
brugt i produktionen, herunder
plasmabehandling, der er en
robotiseret proces, som renser og
påfører klæbemiddel for ensartet
og perfekt tætning af vindues- og
dørfuger.
campingvogne
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Kollektionen

MØD
DEN NYE
GENERATION

a l p i n a

a d o r a
side
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Ferien bliver bare lidt sjovere med Alpina!

MØD
DEN NYE
GENERATION
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INSPIRERENDE
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UNIKKE
FUNKTIONER

SOM AT VÆRE
HJEMME

OPHOLDSRUM TIL
NYE EVENTYR

INSPIRERENDE
LØSNINGER
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Ferien bliver bare lidt sjovere med Alpina!

er

de

Alpina er for alle - uanset om du elsker solferie eller turen på pisten med inkluderet afterski! Vores flotte helårsvogn er så suveræn til
både sol, sne og kulde, at den blender fuldstændig ind på pisten eller i sommerlandet. Den er både lys og velisoleret med varme
i gulvet samt loungestemning und alles. En rigtig bestseller!

g

y

ALPINA

dretnin

a l p i n a

583 LP
613 UT
663 HT
663 PT
663 UK
753 HK
753 UP
763 UK
903 HT
903 HT Comfort

Adria MACH Basic er
standard i Alpina.
campingvogne
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a l p i n a

INSPIRERENDE DESIGN
Inspirerende design til høj præstationsevne,
praktisk anvendelighed og komfort.

Udvendige detaljer

1 UDVENDIG DESIGN er aerodynamisk i simpel og elegant stil.
2 BAGENDE DESIGN med multifunktionel LED lys.
3 PANORAMAVINDUE på de fleste modeller med bredt design.
4 SLIDSTÆRKT KONSTRUKTION fra AL-KO og KNOTT. ATC kan tilkøbes.
5 INNOVATIVE VINDDIFFUSERE for mere effektiv bugsering.
6 BREDE INDGANGSDØRE og tonede dobbelt-ruder.
7 STØRRE OPBEVARINGSVOLUMEN og integrerede håndtag.
8 INTEGRERET TELT FRONT med LED silhuet lys.

26
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INDBYGGET
PANORAMAVINDUE
Vores integrerede panoramavindue
giver masser af naturligt lys og en større
rumfornemmelse. Mørklægning, myggenet
og ventilation er naturligvis en selvfølge.

UNIKKE FUNKTIONER
Eksklusive funktioner til eventyr, der
kræver høj præstationsevne.

LED LYS
Fuld LED
multifunktionel
baglys.

AERODYNAMISKE
VIND-DIFFUSERS
Denne innovative løsning
forbedrer aerodynamikken
under kørsel og giver en bedre
køreoplevelse.
SLIDSTÆRK
KONSTRUKTION
AL-KO og Knott chassis giver
sikker og stabil kørsel. Med
AKS stabilisator og ATC trailer
kontrolsystem som tilvalg. ALKO på enkeltaksel og Knott på
dobbeltaksel campingvogne.

LED SILHUET LYS
Stilfuldt LED silhuet
lys, som oplyser jeres
aftener udenfor.

UDVENDIGT
DESIGN
Med genkendelige Adria
linjer, kvalitets detaljer og
krom-emblemer.

campingvogne

adria

27

a l p i n a

SOM AT VÆRE HJEMME
Den nye generation giver dig
følelsen af at være hjemme, med
elegant interiør, rummelighed,
integreret opbevaring og en hyggelig
atmosfære.

•
Intuitiv lysstyring der sætter
stemningen.
•
Ekstra stort panoramavindue
(i de fleste indretninger).
•
Lydsystem af høj kvalitet med
Bluetooth® forstærker.
•
Organiseret opbevaring med plads
til personlige ejendele.
•
Adria Alde varmesystem.
SE
ONLINE

Kig ind og udforsk en
360 graders rundtur
på www.adria.dk
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Interiør funktioner

I. Stort hjemligt
opholdsrum som giver
siddegruppen en lækker
loungefornemmelse.

II. Komfortable
sengeløsninger med
fjedermadrasser af høj
kvalitet.

III. Brugervenlige løsninger, IV. Moderne opholdsrum
inklusiv Bluetooth®med komfort i særklasse.
forstærker og USB-stik.

V. Køkkendesign med
opbevaring og det bedste
køkkenudstyr.

VI. Elegant badeværelsesdesign med Alde Tower for
komfort.

VII. Adria Alde varme,
integreret design, uden
kuldebroer.

campingvogne

adria
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OPHOLDSRUM TIL NYE EVENTYR
Designet til den ultimative
ferieoplevelse.

STUE
Det store panoramavindue giver
et naturligt lys med mulighed for
at skabe skygge og ventilation på
varme dage.
•
Opholdsrum med stort
panoramavindue.
•
Spiseområde med komfortable
siddepladser og regulerbare
hovedstøtter.
•
Indbuede overskabe med
stærke hængsler og smarte
opbevaringsløsninger.
•
Hjemlig TV kabinet.
•
Genopladeligt lys til indendørs og
udendørs brug.
30
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KØKKEN

BADEVÆRELSE

Den hjemlige stil er inspireret af de
bedste hjemmekøkkener.

Elegant badeværelse med ekstra plads,
belysning og masser af opbevaringsplads.

• Elegant design med lækre
kromdetaljer.
• Stort arbejdsområde og nyt
træskærebræt.
• Skuffer med stor kapacitet og
smarte opbevaringsoverflader.

• Stor vask.
• Opbevaring til personlige ejendele.
• Spejl med indirekte lys.

campingvogne

adria
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a l p i n a

Forskellige indretninger designet til
den måde, du ønsker at bo. Herunder
unikke indretninger for store familier og
grupper.
Udvalgt indretning: Alpina 663 PT
med eksklusiv panorama dør, der
bringer naturen indenfor.

SOVEPLADSER TIL HELE FAMILIEN
Soveværelser med forskellige sengestørrelser til en god
nats søvn.
•
•
•
•
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Kvalitets springmadrasser i mange størrelser.
Luksusmadrasser med koldskum for ekstra komfort.
Kontrollerbar belysning med intuitivt lyspanel.
Elegante opbevaringsløsninger.

adria

campingvogne
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ELEKTRONIK

INSPIRERENDE LØSNINGER
Nye inspirerende helårs løsninger.

Nyd ferien med fuldt overblik over vognens
funktioner, og lækre medieløsninger som
f.eks. kvalitets lydsystem med skjulte
højtalere, Bluetooth® forstærkere and flere
USB-stik.

PLADS TIL DET HELE
Let tilgængelig opbevaring i gaskassen. Indenfor er der store indbuede
designoverskabe. Stor garderobe og multifunktionel køkkenopbevaring
med rummelige skuffer.

ADRIA MACH
MACH smart app som
standardløsning. MACH
Plus kan tilvælges.

BELYSNING

EKSKLUSIV CHAISELONG SOFA

Intuitiv og programmerbar
lysstyring.

Slap af i den nye el-betjente justerbar
chaiselong (tilvalg i 663 HT, 753 HK
og 903 HT).

campingvogne
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i n d r e t n i n g e r

a l p i n a
583 LP
L 6510 (mm)
B 2460 (mm)

613 UT
L 6860 (mm)
B 2460 (mm)

4

663 HT
L 7347 (mm)
B 2460 (mm)

4

663 PT
L 7348 (mm)
B 2460 (mm)

5

663 UK
L 7339 (mm)
B 2460 (mm)

6+1 opt.

6+1 opt.

2x / 3x

2x / 3x

753 HK
L 8175 (mm)
B 2460 (mm)

6+1 opt.

753 UP
L *
(mm)
B 2460 (mm)

763 UK
L 8330 (mm)
B 2460 (mm)

6

903 HT
L 9637 (mm)
B 2460 (mm)

8+1 opt.

9

2x/3x

2x

2x / 3x

903 HT Comfort
L 9637 (mm)
B 2460 (mm)

7

FLERE

TEKNISKE

INFORMATIONER
WWW.ADRIA.DK

* i homologeringsprocessen
L = LÆNGDE B = BREDDE
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SOVEPLADSER

KØKKEN

BORD

SIDDEOMRÅDE

GARDEROBE

KØJER

BADEVÆRELSE

GULV

a l p i n a

UNIKKE funktioner

• Aerodynamisk eksteriør med
integrerede funktioner.
• Comprex karosseri, AL-KO (eller
Knott) chassis, med stabilisator.
• Eksklusiv design på bagende med
multifunktionelle LED lys.
• Pænt integreret: vind-diffusere,
håndtag, teltskinne, opbevaring og
lys.
• Ekstra store og brede
panoramavinduer i de fleste
indretninger.
• Brede indgangsdøre og tonede
dobbeltruder.
• Elegant indretningsdesign med
moderne stue.

s t y l i n g

TEKSTIL udvalg

• Komfortable sengestørrelser med
Evopore® madrasser.
• Adria digital panel, lydsystem,
Bluetooth® forstærker og USB
indgange.
• Stue- og spiseområde med komfort
i særklasse.
• Hjemligt køkkendesign med
opbevaring og det bedste
køkkenudstyr.
• Elegant badeværelsesdesign med
Alde Tower.
• Adria Alde varmesystem.
• Adria MACH.

CHESTNUT GROW

LEATHER CHARLES

TILVALG

• MACH Plus.
• AL-KO (eller Knott) trailer kontrolsystem.
• El-betjent chaislonge (tilvalg).
WARM BROWNS

ET HAV AF muligheder

Find mere information på www.adria.dk

campingvogne

adria
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a d o r a

Baghjul til overfyldte all-inclusive hoteller!

MØD
DEN NYE
GENERATION
36
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472 UP
Adora er vores mest solgte campingvogn - og vi forstår det godt. Adora er som skabt til lisnyderen med innovative, lækre features som f.eks.
kæmpe panoramavindue, nydesignet opholdsrum og skjult lydanlæg med lækker lyd. Begynd din ferie med Adora.
Baghjul til overfyldte all-inclusive hoteller!

502 UL
522 UP
542 UL
572 UT
573 PT
593 UK
593 UP
613 HT
613 PK
613 UL
613 UT
673 PK
753 UK

ADRIA MACH kan tilkøbes til Adora med
ALDE eller Truma Combi varmesystem.
campingvogne

adria
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INSPIRERENDE DESIGN
Inspirerende aerodynamisk, rene linjer og
moderne indretning.

Udvendige detaljer

1 UDVENDIG DESIGN i et rent og flot udtryk.
2 BAGENDE DESIGN med multifunktionel LED lys.
3 PANORAMAVINDUE med et bredere design (på de fleste modeller).
4 STÆRKT CHASSIS fra AL-KO med AKS stabilisator.
5 INNOVATIVE VIND-DIFFUSERE for bedre køreoplevelse.
6 BREDE INDGANGSDØRE og tonede dobbeltruder.
7 STØRRE OPBEVARINGSVOLUMEN integreret teltskinne og håndtag.
8 ALUFÆLGE og kvalitetsdæk.
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EUROPEAN
INNOVATION
AWARD

CATEGORY

EXTERIOR DESIGN

WINNER

2021
HONORED BY
THE LEADING EUROPEAN
CARAVANING EXPERTS

Vinder af
"European
Innovation
Award"
for det
udvendige
design.

a d o r a

INDBYGGET
PANORAMAVINDUE
Vores integrerede panoramavindue
giver masser af naturligt lys og en større
rumfornemmelse. Mørklægning, myggenet
og ventilation er naturligvis en selvfølge.

UNIKKE FUNKTIONER
Eksklusive Adora funktioner.

LED LYS
Fuld LED
multifunktionel
baglys.

AERODYNAMISKE
VIND-DIFFUSERS
Denne innovative løsning
forbedrer aerodynamikken
under kørsel og giver en bedre
køreoplevelse.

SLIDSTÆRK
KONSTRUKTION

ADRIA
MACH

AL-KO chassis med AKS stabilisator
og ATC trailer kontrolsystem som
tilkøb. Letvægts Vario X stel på
udvalgte modeller.

Adria MACH kan tilkøbes
til Adora (Truma: kun
613 PK, 673 PK eller alle
indretninger med ALDE).

UDVENDIGT
DESIGN
Design med velkendte
Adria linjer.

campingvogne
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SOM AT VÆRE HJEMME

•
Dæmpbar indirekte lys
skaber hygge.
•
Ekstra stort panoramavindue (de
fleste modeller).
•
Lækkert lydsystem med Bluetooth®
forstærker.
•
Organiseret opbevaring med plads
til personlige ejendele.
•
Varme med Truma og Alde (tilkøb).
SE
ONLINE

Kig ind og udforsk en
360 graders rundtur
på www.adria.dk
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Interiør funktioner

I. Hyggelig lounge under
sky-light ovenlysvinduet.

II. Komfortabel
sengeløsning med
Evopore® madras.

III. Adria digital panel,
lydsystem, Bluetooth®
forstærker & USB-stik.

IV. Moderne opholdsrum
med masser af komfort.

V. Køkkendesign med
rummelig opbevaring og
det bedste køkkenudstyr.

VI. Adria ERGO
badeværelse
med innovative
opbevaringsløsninger.

VII. Truma opvarmning og
elektrisk gulvtemperering.
ALDE centralvarme (tilvalg).

campingvogne
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OPHOLDSRUM TIL NYE EVENTYR
Designet med fokus
på dine beov.

STUE
Det store panoramavindue giver et
naturligt lys og ventilation. Naturligvis
med mørklægning og myggenet.
•
Opholdsrum med stort
panoramavindue.
•
Spiseområde med komfortable
siddepladser.
•
Let etablering af ekstra opredning.
•
Let og fritstående bord, der let
kan justeres.
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KØKKEN

BADEVÆRELSE

Den hjemlige stil er inspirerede af de
køkkener, vi kender hjemmefra.

Ergonomisk badeværelse med ekstra plads,
belysning og masser af opbevaringsplads.

•
•
•
•

• Pladsbesparende håndvask som
kan klappes op.
• Opdateret rørføring for fersk- og spildevand.
• Opbevaring til personlige ejendele.
• Justerbar belysning.

Elegante overskabe med ekstra plads.
Opdelte skuffer med god plads.
Multifunktionelle skinner til ophængning.
Køkkenudstyr i høj kvalitet.

campingvogne
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ET NAVN - TO INDRETNINGER
ADORA 613 PK
Adora 613 PK findes i 2 indretninger
- en til børnefamilier og en til
teenagefamilier. Teen-indretningen
er indrettet med sovepladser til 2
voksne og 1-3 børn, alle senge er
2 meter i længden. Den er også
velegnet til gæster takket være
Adria Exclusive Design® med ekstra
sovepladser baggerst i vognen under
panoramavinduerne.
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SOVEPLADSER TIL HELE
FAMILIEN
Soveværelser til en god nats søvn.
•
•
•
•

Høje og lettilgængelige senge.
Luksuriøse Evopore® madrasser.
Justerbar belysning.
Opbevaring til personlige ejendele.

a d o r a

ADRIA MACH
MACH app kan tilkøbes. MACH
Basic og MACH Plus er installeres
i (Truma) 613 PK og 673 PK,
samt alle indretninger med ALDE
centralvarme.
INSPIRERENDE LØSNINGER
Nye innovative løsninger til inspirerende
ophold og nu med maksimal totalvægt
som standard.

ELEKTRONIK

Nyd ferien med fuldt overblik over
vognens funktioner, og lækre
medieløsninger som f.eks. kvalitets
lydsystem med skjulte højtalere,
Bluetooth® forstærkere and flere
USB-stik.

PLADS TIL DET HELE
Mere opbevaringsplads end du kan forestille dig. Nem adgang til opbevaring
i den store gaskasse og inde i vognen er der de dybe overskabe. Stort
garderobeskab og et køkken med masser af skuffer til redskaber og service.
Selv på badeværelset er der blevet meget mere plads.

campingvogne
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i n d r e t n i n g e r

472 UP
L 5385 (mm)
B 2299 (mm)

573 PT
L 6365 (mm)
B 2460 (mm)

4

6+1 opt.

502 UL
L 5725 (mm)
B 2299 (mm)

593 UK
L *
(mm)
B 2460 (mm)

5

522 UP
L 5910 (mm)
B 2299 (mm)

7

593 UP
L 6645 (mm)
B 2460 (mm)

4

542 UL
L 6150 (mm)
B 2299 (mm)

4

613 HT
L 6855 (mm)
B 2460 (mm)

5

572 UT
L 6400 (mm)
B 2299 (mm)

4

613 PK Classic
L 6855 (mm)
7
B 2460 (mm)

2x/3x

4

3x

3x

613 PK
L 6855 (mm)
B 2460 (mm)

7

613 UL
L 6827 (mm)
B 2460 (mm)

5

613 UT
L 6856 (mm)
B 2460 (mm)

4

673 PK
L 7402 (mm)
B 2460 (mm)

7

753 UK
L 8182 (mm)
B 2460 (mm)

6+1 opt.

2 +1

2x / 3x

* i homologeringsprocessen
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L = LÆNGDE B = BREDDE

SOVEPLADSER

KØKKEN

BORD

SIDDEOMRÅDE

GARDEROBE

KØJER

BADEVÆRELSE

GULV

s t y l i n g

a d o r a

UNIKKE funktioner

• Rene linjer i det udvendige integrerede design.
• Bomstærkt glasfiber-karosseri,
AL-KO chassis, AKS-stabilisator.
• Eksklusivt designet bagende med
mulitfunktionelle LED lys.
• Integrerede vind-diffusers, stærke
håndtag, teltskinne, opbevaring og
lys.
• Ekstra store lysgivende panoramavinduer i de fleste planløsninger.
• Brede indgangsdøre og tonede
dobbeltruder.
• Elegant indretningsdesign med
moderne opholdsrum.
• Vælg mellem flere sengestørrelser
alle med komfortable madrasser.

TEKSTIL udvalg

• Adria digital panel, lydsystem,
Bluetooth® forstærker samt USB
opladestik.
• Stue- og spiseområde med komfort
i særklasse.
• Køkkendesign med opbevaring og
det bedste køkkenudstyr.
• Ergonomisk badeværelsesdesign
med innovative opbevaringsløsninger.
• Truma varme og elektrisk gulvtemperering standard.
• ALDE centralvarme kan tilkøbes.
• Par-, familie-, teenager- og børnevenlige indretninger.
• Forberedt til installation af Adria
MACH.

DARK ALMONDS

TILVALG

• MACH or MACH Plus.
• AL-KO ATC trailer kontrolsystem.
• Innovative opbevaringsløsninger som tilvalg.
WARM BROWNS

ET HAV AF muligheder

FLERE

TEKNISKE

INFORMATIONER

Find mere information på www.adria.dk

WWW.ADRIA.DK

campingvogne
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Vi elsker den nye klassiker.
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Klar, parat, afgang! Hvorfor komplicere tingene yderligere?

er

de

På med vognen, ind med brættet og armen i karmen! Adria er for alle - også for dig, der helst vil slå rekorden i vildere, hurtigere og
højere. Den charmerende og smarte Action er som skab til de aktive ferier. Med sin lave vægt og frække design er den let at komme
rundt med. Det er svært ikke at smile - både når du ser den, men også når du er den heldige ejer.

g

y

ACTION

dretnin

a c t i o n

361 LH
391 LH
391 PD
391 PH

ACTION

A C T I O N S P O R T (391 LH)
campingvogne

adria
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Udvendige detaljer

Action er en elsket og ikonisk campingvogn. En sand klassiker som lever op til
plads, funktioner og komfort - perfekt til den aktive ferie.

7

ÅRS*

ADRIA
TÆTHEDSSIKRING

1 Ikonisk design
og integrerede
funktioner.

50
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2 Glasfiber sider
og tag og 2 frække
farver (grå & grøn).

3 Tilkøb beslag til
cykelstativ bagpå
(tilvalg).

4 Panoramavindue
på alle indretninger.

5 AL-KO chassis
og AKS på alle
modeller.

6 Nyt udtryk.

ACTION Sport 391 LH
Ny “semi-offroad” variant med
børstet aluminum og blåt design
ude, højere AL-KO stel, “big foot”
støtteben, frække alu-fælge og
ekstra grove 16" dæk.

a c t i o n

Interiør funktioner

I. Fleksible opholdsrum
med stilfuld indretning.

II. Komfortable
sengepladser for en god
nats søvn.

III. Truma varmesystem og
elektrisk gulvtemperering.

IV. Kompakt køkkendesign V. Ergonomisk
med det bedste
badeværelse med foldbar
køkkenudstyr.
vask og forbedrede
vandinstallationer.

VI. Højtalere, Bluetooth®
forstærker, USB-stik.

VII. Komfortable
siddepladser.

campingvogne

adria
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ACTION Sport 391 LH
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Kig ind og udforsk
en 360 graders rundtur på
www.adria.dk

a c t i o n

Danskerne knuselsker Action. Selvom man er lille kan man nemlig godt være
stor, fleksibel, rummelig og helt sin egen.

campingvogne
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a c t i o n
361 LH
L 4010 (mm)
W 2196 (mm)

391 PD
L 4460 (mm)
W 2196 (mm)

i n d r e t n i n g e r

3

391 LH / Sport
L 4310 (mm)
W 2196 (mm)

2

391 PH
L 4310 (mm)
W 2196 (mm)

3

4

FLERE

TEKNISKE

INFORMATIONER
WWW.ADRIA.DK
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UNIKKE funktioner

s t y l i n g

TEKSTIL udvalg

• Ikonisk form med sporty look.
• Glasfiber karosseri med antracit
plastdele (grøn som tilvalg).
• Adgang til opbevaring udefra.
• Panoramavindue i alle indretninger.
• AL-KO chassis og AKS stabilisator.
• Fleksible opholdsrum med stilfuld
indretning.
• Komfortabel søvn med et udvalg af
forskellige sengestørrelser.
• Truma varme og elektrisk
gulvtemperering.

BRUNELLO BLACK (standard)

• Kompakt køkken med 3 blus og
det bedste køkkenudstyr.
• Ergonomisk badeværelse med
toilet, bad og foldbar vask.
• Mulighed for forskellige lyssætning.
• Højttalere, Bluetooth® forstærker,
USB opladestik.
• Integreret udvendig
opbevaringsløsning.

BRUNELLO BLUE

TILVALG

• Fås i grå (standard) og grøn (tilvalg). 391 LH Sport i blå.
• Elektrisk gulvtemperering.
• Beslag til cykelstativ bagpå (tilkøb til 361 LH og 391 LH).
BRUNELLO BLACK

BRUNELLO BLUE

ET HAV AF muligheder

Find mere information på www.adria.dk
L = LÆNGDE B = BREDDE
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Lys, let og hyggelig!
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Hyggelige campingvogns-oplevelser med Altea!

er

de

Hvis du foretrækker at komme ud og opleve noget fremfor at stege ved poolen hele dagen, så er Altea din stilrene og fleksible
Europa rundt-partner - uanset om det er med eller uden børn. Altea er nemlig til dig, der nyder den lette campingferie. Med praktisk
indretning og innovative funktioner med lækkert lys og bedre komfort.

g

y

A LT E A

dretnin

a l t e a

Altea4Four 362 LH
402 PH
432 PX
472 PK
472 PU
492 LU
502 UL
542 PH
542 PK
552 PK

campingvogne
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58

Udvendige detaljer

Altea er virkelig en stilfuld og komfortabel campingvogn, som er perfekt til
ferieoplevelser med familien i kombination af plads, komfort og funktioner.

1 Eksklusivt design
og grafik.

3 Tonede
dobbeltruder.

adria

campingvogne

2 Todelt
indgangsdør.

4 Glasfibertag og
hammerslåede
aluminiumssider.

5 AL-KO chassis.

6 Gaskasse til 2
stk. gasflasker samt
andet let opbevaring.

a l t e a

Interiør funktioner

I. Moderne indretning
i skandinavisk stil med
innovativt lyssystem.

II. Smart køkken med det
bedste køkkenudstyr.

III. Ergonomisk
badeværelse med foldbar
vask.

IV. Indstil lyset efter behov
- arbejde eller hygge.

V. Moderne tekstiler
i bløde og slidstærke
materialer.

VI. Højttalere, Bluetooth®
forstærker, USB-stik.

VII. Truma varme og
komfortvarme i gulvene.

campingvogne
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SE
ONLINE

Kig ind og udforsk
en 360 graders rundtur på
www.adria.dk
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Altea er en sand fornøjelse at bruge takket være
dens moderne design, lækre lys og rummelighed.
Det er en yderst praktisk og robust campingvogn,
som fås i mange forskellige indretninger.

campingvogne
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i n d r e t n i n g e r

ALTEA4FOUR 362 LH
L 4280 (mm)
W 2296 (mm)

3

402 PH
L 4637 (mm)
W 2296 (mm)

4

432 PX
L 4970 (mm)
W 2296 (mm)

472 PK
L 5319 (mm)
W 2296 (mm)

4

472 PU
L 5320 (mm)
W 2296 (mm)

6

4

2x

492 LU
L 5530 (mm)
W 2296 (mm)

5

502 UL
L 5659 (mm)
W 2296 (mm)

5

542 PH
L 6020 (mm)
W 2296 (mm)

542 PK
L 6020 (mm)
W 2296 (mm)

4

6+1 opt.

552 PK
L 6159 (mm)
W 2296 (mm)

6+1 opt.

2x / 3x

2x / 3x

FLERE

TEKNISKE

INFORMATIONER
WWW.ADRIA.DK
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UNIKKE funktioner

• Rene linjer i det udvendige design.
• Tonede dobbeltruder.
• Bomstærkt glasfibertag og
hammerslåede alu-sider.
• Todelt indgangsdør.
• Opgraderet elektronisk udstyr og
kontrolpanel.
• XL-aksel kan tilkøbes på udvalgte
indretninger.
• AL-KO stel.
• Moderne indretning med innovativt
lyssystem.
• Behagelig søvn med et udvalg af
sengestørrelser.
• Køkken med optimeret bordblade,
opbevaring og udstyr.

s t y l i n g

TEKSTIL udvalg

• Ergonomisk badeværelse med foldbar
vask.
• Kontrollerbar belysning med forskellige
styrker.
• Smarte og funktionelle
opbevaringsløsninger.
• Moderne tekstiler i bløde og
slidstærke materialer.
• Højttalere, Bluetooth® forstærker og
USB-stik.
• Truma varme og elektrisk
gulvtemperering.

FLAVIE

TILVALG

• Tagmonteret aircondition
• Opgraderet aksel (udvalgte modeller)
• Myggenetskassette ved døren
WARM BROWNS

ET HAV AF muligheder

Find mere information på www.adria.dk
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Camping i nye klæder.
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Oplev en ny måde at campere på.
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Praktiske Aviva er din perfekte følgesvend. Bare pak grejet, vandrestøvlerne og øksen, så søger Aviva for et godt og velindrettet sted
at sove - uden at du vågner stiv i betrækket og fuld af myggestik. Adria er for alle - også for dig, der elsker skovens dybe, stille ro.
Med Aviva får du en moderne campingvogn pakket ind i mange lækre features.
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AV I VA

dretnin

a v i v a

360 DK
400 DK
400 PS
472 PK
492 LU
522 PT
563 PT

campingvogne
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Udvendige detaljer

1 Ungdommeligt
design.
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Aviva tilfører nytænkning til camping med kombinationen af rummelighed,
komfort og nye praktiske features.

2 Eksklusiv, innovativ 3 Gasfibertag og
og smart opbevaring hammerslåede
i gaskassen.
aluminiums sider.

4 AL-KO chassis.

5 Integreret
teltskinne og 3.
stoplygte.

6 LED forteltslys.

7 Adria krom
håndtag.

a v i v a

Interiør funktioner

I. Lyst, rummeligt og
ungdommeligt interiør.

II. Innovative
opbevaringsløsninger.

III. Højttalere, Bluetooth®
forstærkere, USB-stik i
næsten alle indretninger.

IV. Komfortable
V. Køkken med 2 eller
sovepladser med et udvalg 3 blus, 90 eller 140l
af sengestørrelser.
køleskab (afhænger af
model).

VI. Badeværelse med
toilet, bad, vask og
væghængt opbevaring lige til at tage med.

VII. Truma varmesystem.

campingvogne

adria

67

a v i v a

SE
ONLINE

Kig ind og udforsk
en 360 graders rundtur på
www.adria.dk
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Med Aviva oplever du en helt ny måde at campere
på. Aviva er en robust og praktisk campingvogn med
innovative funktioner og stilfulde løsninger. Aviva er et godt
sted at starte campinglivet.

campingvogne
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i n d r e t n i n g e r

4+1 opt.

400 DK
L 4492 (mm)
W 2090 (mm)

6+1 opt.

563 PT
L 6154 (mm)
W 2450 (mm)

4+1 opt.

400 PS
L 4492 (mm)
W 2090 (mm)

4

472 PK
L 5174 (mm)
W 2300 (mm)

6

492 LU
L 5384 (mm)
W 2300 (mm)

5

2x

2x

2x/3x

360 DK
L 4142 (mm)
W 2090 (mm)

522 PT
L 5664 (mm)
W 2300 (mm)

2x/3x

6+1 opt.

2x/3x

FLERE

TEKNISKE

INFORMATIONER
WWW.ADRIA.DK

L = LÆNGDE B = BREDDE
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UNIKKE funktioner

• Rene linjer i det udvendige design.
• Eksklusiv og innovativ opbevaring
forrest i vognen.
• Solid karosseri med hammerslåede
aluminiumssider og bomstærkt
glasfibertag.
• AL-KO chassis.
• Lækker indretning med komfortable
møbler.
• Innovative opbevaringsløsninger.
• Højttalere, Bluetooth® forstærker
(udvalgte indretninger).
• USB ladestik.

s t y l i n g

TEKSTIL udvalg

• Behagelig søvn i et udvalg af
sengestørrelser.
• Køkken med 3 blus og det bedste
køkkenudstyr.
• Badeværelse med toilet, bad, vask
og flytbar væghængt opbevaring.

ROBYN

TILVALG

• Truma varme, Trumavent varmefordeling (på næsten alle indretninger).

WARM BROWNS

ET HAV AF muligheder

Find mere information på www.adria.dk
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Et hav af muligheder
a l p i n a
CHESTNUT GROW

a d o r a
LEATHER CHARLES

a c t i o n
BRUNELLO BLACK
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Udvalg af tekstiler samt hynde- og pudesæt.

BRUNELLO BLUE

DARK ALMONDS

a l t e a

a v i v a

FLAVIE

ROBYN

Siddepladser
Alle modeller byder på virkelig behagelig og støttende siddepladser.

Bløde møbler
og dekorative hynder
Alle campingvogne leveres med et blødt pudesæt som
supplement til de komfortable siddegrupper.

WARM BROWNS

campingvogne
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ADRIA MOBIL CYKEL TEAM
Adria-Mobil Cycling Team er det
bedste slovenske cykelteam i UCI
European Tour. Læs mere på
www.adria-mobil-cycling.com

Verdensklasse partnere
ADRIAS FRITIDSKØRETØJER
ER FOR VINDERE!

TINA MAZE
Dobbelt verdensmester og dobbelt
olympisk guldmedalje vinder, Tina Maze,
er en af tidenes bedste skiløbere. Hun
drager ofte afsted i sin Twin Supreme
i jagten på de gode pister eller for at
dyrke passionen for windsurfing.

74

adria

campingvogne

PRIMOŽ ROGLIČ
OL guldmedaljevinder 2020 ved
enkeltstart på landevej. Verdensklasse
cykelrytter og vinder af Velo d'Or i 2020.
To gange vinder af La Vuelta i 20192020, andenpladsen i Tour de France
2020 og vinder i Liège. Primož, fra
Slovenien, bruger sin Sonic Supreme
som base både når han træner eller
tager på ferie med familien.

JAKOV FAK
Jakov Fak er en skiskytte i verdensklasse og
repræsenterer Slovenien. Han vandt sølv i
skiskydning ved Vinter-OL 2018 og Bronze
i Vancouver i 2010. Jakov bruger sin Sonic
Supreme til sin træning, konkurrence og ferie.

KTM FACTORY
RACING TEAM
Siden 2013 har en hær af Adriaautocampere deltaget i Dakar
Rally by Red Bull KTM Factory
Racing. Specialdesignede
Adria Twins danner også
base for teamet under MXGP
verdensmesterskabet.

SOCIALE MEDIER
Del dine eventyr med Adria familien
på Facebook, Instagram, YouTube
og Pinterest.

FÅ MERE INSPIRATION PÅ dk.adria-mobil.com/inspiration
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ADRIA DANMARK
www.adria.dk

Dette katalog er udelukkende til illustrativt formål. Produkterne i katalogerne kan - for at skabe stemning - være vist med ekstraudstyr, som ikke er tilgængeligt på det danske
marked. Der tages forbehold for fejl, mangler eller ændringer i produkterne, ligesom der tages forbehold for ændringer i de tekniske specifikationer. Kontakt din lokale ADRIA
forhandler for at få detaljeret information.

Slovenia
Din campingferiedestination
www.slovenia.info

Udgivet af: Adria Mobil, d.o.o .; Art Direction: Pubblimarket2; Produktion: Enigma d.o.o .; Fotografi: Branko Čeak, Jože Maček, Jure Horvat, Styling: Nataša Mandelj Čeak;
Forsidefoto: Francesco Zanet; Livsstilsbilleder: Francesco Zanet, Simone Benedetti, Daniele Molineris, Shutterstock, iStock, themediumgray.com; Styling: Claudia Barberi,
Pubblimarket2; KTM-billeder: Rally Zone; Foto Adria Mobil Cycling: Vid Ponikvar | Sportida; Primož Roglič | Cor Vos, Tour de Tietema; Renders: Inpac d.o.o .; Kopi: Neil Morley;
Tekst: Tomo Per; Tak til: Müller, Amfibija, My Dream Journey; Trykt af: Tiskarna Petrič d.o.o.
Trykt og udgivet: August 2021

