
CAMPINGVOGNER 2021

Inspirasjon til nye eventyr



#inspiringadventures

Adria Mobils mål er å inspirere deg til å skape minneverdige opplevelser på hjul. Det er dette målet vi har styrt etter når vi 
har designet og produsert fritidskjøretøy de siste 55 årene. Vår visjon er at Adria skal være det mest ettertraktede merket  
innen fritidskjøretøy, og vi gjør vårt ypperste for alltid å inspirere med vårt design, innovasjon og premium kvalitet. Vi 
tilbyr klasseledende modeller, nå med nye planløsninger og detaljerte forbedringer i alle våre serier. Vi er stolte av å følge 
opp lanseringen av prisbelønte, luksuriøse Astella med den inspirerende nye generasjonen Adora. Designet og produsert 
på vår toppmoderne fabrikk, støttet av klassens beste garantiordninger og med over 500 Adria-forhandlere i og utenfor 
Europa, vil Adria alltid få deg til å føle deg hjemme - hvor enn du befinner deg i verden. 
Med ønske om mange minneverdige opplevelser og eventyr,

Sonja Gole. General Manager – Adria Mobil.

#inspiringadventures

Inspirasjon  til  nye  eventyr

WWW.ADRIA.NO



UTFORSK MER I DEN NYE UTGAVEN AV INSPIRATIONS-MAGASINET, ONLINE PÅ 
WWW.ADRIA.NO



Se film fra fabrikken på www.adria.no
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PRIS
VINNENDE

PRODUKTER 

Adrias campingvogner vinner stadig 
uavhengige priser for design, innovasjon, 

kvalitet og verdi for pengene. Se vår 
nettside for detaljer.

LIDENSKAP  
Adria Mobil har designet og produsert 
Adria-kjøretøy siden 1965. Det 
betyr at bak hvert eneste kjøretøy vi 
produserer ligger 55 år med erfaring, 
kunnskap og lidenskap.

INSPIRERENDE DESIGN
Vårt mål er å inspirere til nye eventyr 
med campingvogner som er designet 
for å gi deg drømmelivet.

PRODUKSJON I VERDENSKLASSE
Industriens mest avanserte produksjonsfasiliteter, ISO 9001 og EFQM 5 
stjerners sertifisering for fremragende forretningsdrift og kvalitetsstandarder.

PREMIUM KVALITET
Adria-campingvogner er kjent for sin kvalitet, pålitelighet og varighet, og er laget 
med velprøvde produksjonsteknikker. Vi lager mesteparten av møblene selv, og 
kvalitetssikrer i hvert ledd i hele produksjonsprosessen.

BÆREKRAFT
Vi har forpliktet oss til en 
bærekraftig utvikling, og 
etterkommer miljøstandarder. Vårt 
miljøstyringssystem er sertifisert og 
i henhold til ISO 14001. Vi er også 
opptatt av å forebygge og redusere 
vår miljøpåvirkning.

RO I SJELA 
Adria-campingvogner kommer med 
klassens beste garanti. I tillegg har vi 
over 500 Adria-forhandlere i og utenfor 
Europa, og deleprodusenter og 
aftersales-service i verdensklassen.

Grunnene til å bli Adria-eier har aldri før vært så overbevisende. Det er takket være kombinasjonen av 
inspirerende design, eleganse og stil og overlegen kvalitet at Adria-familien fortsetter å vokse.

Hvorfor velge Adria?



Høydepunkter
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HJEMMEKOSELIG

INSPIRERENDE DESIGN SIGNATURTREKK

Føl deg som hjemme med elegant 
interiør og en unik, hjemmekoselig 

atmosfære.

Innovative nye løsninger for 
en inspirerende livsstil.

INSPIRERENDE LØSNINGER

Våre designere lot seg inspirere 
av Astella da de designet den nye 

generasjonen Adora.

Våre designere tok de beste av 
Adoras signaturtrekk og gjorde dem 

enda bedre. 

ADORA 
møt den nye generasjonen

Designet for deg. 
Adora, vår bestselgende campingvogn, ble nettopp enda bedre. 

Alt er splitter nytt og designet for deg og dine behov.

Velg mellom luksusvogna Astella, helårsvogna Alpina, ikoniske Action, den lette 
og lyse Altea, stilige Aviva og den helt nye generasjonen Adora.
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MODERNE OPPHOLDSROM

Inspirerende oppholdsrom designet for 
at du skal kunne leve drømmelivet.

ADORA PLANLØSNINGER

Tilgjengelig med 
flere planløsninger.  

 

ADRIA MACH 

Full kontroll fra din mobil eller nettbrett 
med Adria MACH-appen. 

 

NYE ADORA 613 PK 

Adora 613 PK vår nye planløsning 
for familier, med ekstra 
oppholdsrom bakerst.



Høydepunkter
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Vinner av Tysk designråds 
Automotive Brand Contest 

Award for produkt- og 
kommunikasjonsdesign.

ASTELLA. 
NY LUKSUSSERIE.

Med prisbelønte Astella får du et 
luksuriøst feriehjem du aldri har sett 
maken til. Eksklusive planløsninger, 
alle med dobbelt panoramavindu for 
nærhet til naturen og omgivelsene. 

Astella har sin egen katalog. 
Du kan også besøke 

www.newastella.com/no

ALPINA 

Den beste helårsvogna kommer nå 
med redesignet Ergo-bad og enda 

bedre vanninstallasjoner.
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ADRIA MACH 

Velg vår smarte kontroll-app, 
Adria MACH. Med appen kan 
du styre sentrale funksjoner, 

overvåke teknikken, få tilgang til 
brukermanualer, navigasjonsdata og 
Mobile Office-funksjoner. (Tilgjengelig 

for Astella, Alpina og Adora).

NY EKSTERIØRDEKOR

Vi har gitt alle våre modeller 
ny eksteriørdekor.

NYE MØBELTEKSTILER

Nytt utvalg av møbeltekstiler, for at du 
skal kunne føle deg som hjemme.
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INSPIRATIONS-MAGASINET, ONLINE PÅ 
WWW.ADRIA.NO
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Designet for 
å leve i

1 Oppholdsrom
Moderne, nytt og 

romslig interiørdesign.

2 Kjøkken
Grundig gjennomtenkt kjøkkendesign 

med god plass og funksjonalitet. 

3 Soverom
Et bredt utvalg av senger, med 

behagelige madrasser.

4 Bad
Praktiske bad i hotellstil, med 

skreddersydde løsninger av høy 
kvalitet og et anstrøk av luksus. 

5 Oppbevaring
Store oppbevaringsrom med 

optimal plassutnyttelse. 

6 Multimedia
Smarte løsninger for underholdning 

og et enklere liv.

DET ER DETALJENE SOM TELLER
Alle våre campingvogner er designet for at du skal kunne leve et godt 
liv. Vi har fokus på detaljer, og hver eneste centimeter teller. Alt skal på 
rett plass. Å designe og konstruere planløsningene er nesten en egen 

vitenskap, og kunnskapen har vi tilegnet oss gjennom tiår - for å kunne gi 
hver vogn den perfekte planløsning.

Utforsk alle våre planløsninger 
og opplev løsningene i 

360° walkthrough på 
www.adria.no
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Plass til livet

Moderne oppholdsrom der du selv kan velge 
tekstiler og møbelmaterialer.

Smart lysstyring, med spot, LED og stemningsbelysning, 
gjør det enkelt å skape den atmosfæren du ønsker. 



Kjøkken
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Inspirerende kjøkkendesign basert på ergonomiske prinsipper, med stil og 
funksjonalitet, supplert av de aller beste hvitevarene.



Bad
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Praktiske bad i hotellstil, med skreddersydde løsninger av høy kvalitet 
og et anstrøk av luksus.



Soverom
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Et utvalg av sengeløsninger med enkel tilgang, tilpassede dimensjoner, 
lysdesign og superdeilige madrasser.
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luftig materiale

kan vaskes 
på 40°

STOFF SØLVBESKYTTELSE

anti-odör

ingen 
helseskadelige 

midler

antistatisk

lufttørking 
(ikke i tørketrommel)

glidelås

antibakteriell

100%

100% naturlig

Ethvert eventyr starter med en god natts søvn.

VÅKNE OPP UTHVILT 
HVER MORGEN.

Våre Luxe-madrasser gir deg premium 
kvalitet, komfort og støtte natten 

gjennom. Skumkonstruksjon med høy 
motstand, lettstelt trekk og naturlig 
beskyttelse mot bakterier, lukt og 

statisk elektrisitet.



Oppbevaring Multimedia
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Store oppbevaringsrom med 
optimal plassutnyttelse gir plass 

til alt du trenger.

Inspirerende underholdningssystem, inkludert USB-porter, 
lydanlegg og Bluetooth®-forsterkere.  

Noen funksjoner er ikke tilgjengelige på alle modeller. 
Vennligst sjekk 
www.adria.no 

for hver enkelt modells spesifikasjoner og tekniske detaljer.



adria MACH

HVORDAN MACH FUNGERER

17adriacampingvogner

Mobilt kommunikasjonsverktøy med AI. Vår smarte kontroll-app er tilgjengelig 
for Astella, Alpina og Adora. 
 

Adria MACH gjør alt enklere!

STYR NØKKELFUNKSJONER 
MED FJERNKONTROLL*  

Styr nøkkelfunksjoner 
med fjernkontroll* 

(lys, varme, elektrisitet, vann, gass). 
Med statistikk og prognoser. 

NAVIGASJON & PUNKTER 
AV INTERESSE (POI)

Navigasjon og informasjon om 
punkter av interesse (POI) (inkludert 
campingplasser, parkeringsplasser, 

forhandlere og landemerker).

MOBILT KONTOR*
Mobilt kontor* Wi-Fi-funksjonalitet 
(tilgang til web, IP-radio og TV).

*trenger SIM-kort.

STYR DITT KJØRETØY
Styr ditt kjøretøy (få tilgang til 

interaktive brukermanualer, nøkkeldata 
og informasjon om bilens nivå).

INSTALLER 
Last ned appen i Google Play og 

Apple Store eller besøk 
adria-mobil.com/mach

LAG
din Adria-ID.

LAG
ditt kjøretøy

NYT
en skreddersydd opplevelse.
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2
ÅRS*ADRIA

garanti

7
ÅRS* ADRIA

TETTHETS 
garanti

Designet for ytelse



TEKNISK
INFO

MER

WWW.ADRIA.NO

1_INSPIRERENDE DESIGN. 
Eksklusivt design med dynamisk profil, stilig hekk, og store panoramavinduer og andre signaturtrekk 
på flere modeller.

2_CHASSIS. 
Nøye utvalgt og utviklet for robust konstruksjon, for å sikre trygg håndtering og optimal 
vektutnyttelse, med AL-KO som vår foretrukne chassispartner.

3_KONSTRUKSJON.
Modulkonstruksjoner som tar i bruk de beste materialer og metoder, inkludert Adrias unike 
'Comprex' bodelskonstruksjon. 

4_KLIMAKONTROLL.
Designet for å bo i, året rundt, med optimalt effektive varmere fra Truma og Alde, gjennomført 
ingeniørkunst og grundig testet i vårt klimakammer.

5_ISOLASJON.
De nyeste termiske isolasjonsmaterialene, sofistikerte varmeløsninger og og luftsystem med Adrias 
'Termo-bygg'-standarder hindrer kuldebroer.

6_LUFTSTRØM.
Adrias sofistikerade Air Flow System innebär att varje fordon har integrerat luftflöde och ventilation 
vilket minimerar kondens.

7_VINDUER & DØRER.
Store, komplekse panoramavinduer med innebygde funksjoner. Alle vinduer og dører er integrert for 
å sikre optimal naturlig belysning, ventilasjon, privatliv og sikkerhet.

8_MØBLER & OPPBEVARINGSPLASS.
I alle våre vogner finner du et godt stykke håndverk: Skap med integrert varme, luftstrøm og plenty 
med fleksibel oppbevaringsplass.

9_KOMFORT.
Moderne bodel med optimal plassutnyttelse og funksjonalitet legger til rette for en komfortabel 
livsstil der du føler deg som hjemme.

10_KUNDESERVICE.
Klassens beste garanti! 2 år generell garanti og 7 år vannskadegaranti er standard. I tillegg har vi 
over 500 Adria-forhandlere, og deleprodusenter og aftersales-service i verdensklassen.
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Noen funksjoner er ikke tilgjengelige på alle modeller. Vennligst sjekk www.adria.no for hver enkelt modells spesifikasjoner og tekniske detaljer.

Adria-campingvogner er designet for ytelse så vel som for nytelse. Alt er omhyggelig utviklet, utført og testet for å øke din 
sikkerhet, komfort og glede. Bygget for å glede, bygget for å vare.

Genuine prestasjoner
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KONSTRUKSJON
Adria-campingvogner er kjent for 
å være robuste. Dette reflekteres 

i vår tilnærming til design, 
konstruksjon og kvalitetssikring. 

Adrias unike 
'Comprex'-konstruksjon 

kombinerer kraftig treverk, holdbart 
polyuretan og polyester, som har 

fuktstoppende egenskaper.

Bodelskonstruksjon

7
ÅRS* ADRIA

TETTHETS 
garanti

Vennligst sjekk www.adria.no for hver enkelt modells spesifikasjoner og tekniske detaljer.

1 trefarget panel i kompositt

2 polyuretan-forsegling

3 isopor

4 utvendig polyesterkledning 

(sidevegg)

5 utvendig polyesterkledning 

(gulv)

6 XPS styrofoam, isoleringsskum 

7 forsterket profil i heltre
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VARME

Det er enkelt å bruke Trumas 
varmluftsystem. Elektrisk gulvvarme 

som tilvalg. På utvalgte modeller 
tilbys Alde-varme, som distribuerer 
vannbåren varme jevnt i hele vogna. 
På utvalgte modeller er også Alde 
vannbåren gulvvarme tilgjengelig.

Appen Adria MACH lar deg 
kontrollere både temperatur og 

andre funksjoner fra din mobil eller 
nettbrett. (Tilgjengelig for Astella, 

Alpina og Adora). 

Klimakontroll

ADRIA TERMO-BYGG-
STANDARDER

Våre campingvogner er bygd i 
henhold til Adrias 'Termo-bygg'-
standarder. Dette gjør dem velegnet 
for helårsbruk, med de beste 
isolasjonsmaterialer, gjennomtenkt 
varmeanlegg og Adrias Air 
Flow System, som sikrer god 
luftgjennomstrømning i vogna. 

Alle kjøretøy testes i vårt eget 
klimakammer, fra -40 til +60 grader og 
i luftfuktighet fra 45% til 80% mellom 
+30 og +60 grader.

For å sikre at du er komfortabel 
i varmere vær har vi lagt inn god 
ventilasjon, integrerte persienner i 
panoramavinduene og beskyttelse mot 
både sol og varme (termo-shielding).

Fabrikktilpasset air condition-anlegg 
kan bestilles som tilvalg.

TEKNOLOGI
Plastma-behandlingsteknologi er 
en robotisert prosess som renser 
og påfører lim for å sikre perfekt 

forsegling i overgangen til vinduer og 
dører.
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side

campingvogner

a l p i n a

24



23adriacampingvogner
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Den perfekte helårsvogn.

a l p i n a



A L P I N A
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Alpina, våre premiumvogner for helårsbruk, har fått ny dekor og er utbedret med Ergo-bad og nye vanninstallasjoner. 
En bestselger med sin kombinasjon av iøynefallende design, store panoramavinduer, 

moderne og romslig interiør, utrolig yteevne og nye møbeltekstiler. 

En premiumvogn året rundt.

Smart kontroll med Adria 
MACH-appen.



a l p i n a

Eksteriørdetaljer

1 Adrias ‘Comprex’-
konstruksjon med 
ekstra gulvisolasjon.

2 Eksklusivt design 
med ny dekor og 
bred inngangsdør.

3  Utvendige 
LED-ryggelys med 
elektrisk gardin.

4 XL panoramavindu 
i de fleste 
planløsninger.

5 Seitz 
DeLuxe-vinduer med 
integrert myggnetting 
og rullgardin.

6 AL-KO-chassis. 7 Continental-dekk 
og nye hjulkapsler 
designet av Adria.
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360° WALKTHROUGH
Bli med inn i Alpina, ta en 
360° walkthrough på 
www.adria.no

Alpina er en bestselger her i kaldere klima, takket være høye spesifikasjoner og tilpasninger til helårsbruk. 

7
ÅRS* ADRIA

TETTHETS 
garanti



Interiørdetaljer

a l p i n a

I. Romslige og elegante 
oppholdsrom.

 

II. Store oppbevaringsrom 
med optimal 
plassutnyttelse, inkludert 
dype, konkave skap.

III. Brukervennlige 
løsninger, inkludert 
Bluetooth®-forsterker og 
USB-porter.

IV. Omfattende, 
regulerbart lyssystem for 
ulike atmosfærer.

V. Smart kjøkkenløsning 
med de beste hvitevarer 
gir like høy komfort som 
hjemme.

VI. Nytt Ergo-bad 
med forbedrede 
vanninstallasjoner.  

VII. Integrert Alde-varme.
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a l p i n a
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Alpina tilbyr en unik planløsning med hems, som gir ekstra god plass 
og en stilig, luksuriøs atmosfære. Det er en praktisk og robust 

campingvogn som er full av smarte funksjoner.
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583 LP
L 6411 (mm)
B 2460 (mm) 4

753 HK
L 8091 (mm)
B 2460 (mm) 7/8

753 HT
L 8091 (mm)
B 2460 (mm) 5

753 UP
L 8110 (mm)
B 2460 (mm) 6

763 UK
L 8236 (mm)
B 2460 (mm) 8/9

903 HT
L 9533 (mm)
B 2460 (mm) 9

613 UT
L 6761 (mm)
B 2460 (mm) 4

663 HT
L 7281 (mm)
B 2460 (mm) 5

663 PT
L 7251 (mm)
B 2460 (mm) 6/7

663 UK
L 7232 (mm)
B 2460 (mm) 6/7
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TEKNISK
INFO
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NØKKELEGENSKAPER

NØKKELTILVALG

TEKSTILUTVALG
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• Eksklusivt interiørdesign med ny 
dekor. 

• ‘Comprex’ bodelskonstruksjon og 
600mm bred inngangsdør 

• Utendørs LED-lys med elektrisk 
gardin. 

• Seitz DeLuxe-vinduer med integrert 
myggnetting og rullgardin. 

• AL-KO-chassis på alle modeller. 
• Store oppholdsrom, med 

elegant interiør og et utvalg av 
møbeltekstiler. 

• XL panoramavinduer i de fleste 
planløsninger. 

• Komfortable soverom med et utvalg 
av senger. 

• Store oppbevaringsrom med 
optimal plassutnyttelse, inkludert 
dype, konkave skap. 

• Brukervennlige løsninger, inkludert 
Bluetooth®-forsterker og USB-
porter. 

• Enkel fold-out køyeseng på utvalgte 
modeller. 

• Regulerbart lyssystem for ulike 
atmosfærer. 

• Smart kjøkken med komfyr med 3 
gassbluss og de beste hvitevarer. 

• Nytt Ergo-bad med forbedrede 
vanninstallasjoner. 

• Integrert Alde-varme.

• Smart kontroll med Adria MACH-appen. 
• Fabrikktilpasset air condition-anlegg. 

MORGANEDGAR

Gå til www.adria.no for mer informasjon om kjøretøyenes kompatibilitet 
med ulike løsninger.

SUMMER VIBESDREAM HARMONY GREY PLANET

WARM BROWNS

BROWNIES

MYSTIC GARDEN

Utvalg av DEKORATIVE PUTER
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MØT 
DEN NYE 
GENERASJONEN

Designet for deg.



A D O R A

a d o r a

Smart kontroll med 
Adria MACH-appen.
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502 UL

522 UP

572 UT

573 PT

613 HT

613 PK

613 UT

673 PK

753 UK
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M Ø T  D E N  N Y E  G E N E R A S J O N E N 
Den nye generasjonen Adora, vår bestselgende campingvogn, ble nettopp enda bedre. 

Den mest aerodynamiske campingvogna på markedet, med karakteristisk Adria-profil og smarte oppbevaringsløsninger. 
Føl deg som hjemme og la deg inspirere av det elegante interiøret med nytt kjøkken, bad, soverom og moderne oppholdsrom.

 
Alt er nytt og designet for akkurat deg.



a d o r a

34 adria campingvogner

INSPIRERENDE DESIGN

1 NYTT EKSTERIØRDESIGN, minimalistisk og elegant med ny dekor. 

2 NYTT HEKKDESIGN, med nye, multifunksjonelle full-LED-lys.

3 NYTT PANORAMAVINDU, bredere in-line-design, i de fleste planløsninger.

4 PERFORMANCE CHASSIS FRA AL-KO med AKS sikkerhetskobling.

5 INNOVATIVE LUFTAVLEDERE, for mer effektivt trekk.

6 BRED INNGANGSDØR og tonede isolerglassvinduer

7 ENDA MER OPPBEVARINGSPLASS, teltprofil og integrerte håndtak. 

8 LEGERINGSHJUL og Continental-dekk.

NY PROFIL

NYE INTEGRERTE 
FUNKSJONER

Våre designere lot seg inspirere av prisbelønte 
Astella når de skulle skape det splitter nye 
designet til den nye generasjonen Adora.

Eksteriørdetaljer 
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Adrias designere tok de beste 
av Adoras signaturtrekk 

og forbedret dem.

SIGNATURTREKK 

NYE LED-LYS

Nytt design med 
multifunksjonelle 
full-LED-ryggelys 
for stil og 
funksjonalitet.

NYE AERODYNAMISKE 
LUFTAVLEDERE

Denne innovative funksjonen, 
luftavlederen, er både stilig og gir 

mer effektivt trekk.

NY EKSTERIØRDEKOR

Nye Adora har nye 
dekorelementer, kombinert 
med de velkjente 
Adria-linjene.

PERFORMANCE CHASSIS

AL-KO-chassis for sikker 
og stabil trekking, med AKS 
sikringskobling. ATC Trailer-
Control tilgjengelig som tilvalg.

ADRIA 
MACH

Full kontroll fra 
din mobil eller 
nettbrett med 
Adria MACH-appen
(Tillval). 

NYTT IN-LINE 
PANORAMAVINDU

Vårt nye in-line-design gir mye lys og en utrolig 
følelse av romslighet. Inkluderer integrert 

solskjerming og ventilasjon. 



a d o r a

36 adria campingvogner

HJEMMEKOSELIG 

Den nye generasjonen får deg til å 
føle deg som hjemme, med elegant 
og romslig interiør, nye og mykere 

former og en unik, 
hjemmekoselig atmosfære.

360° WALKTHROUGH
Bli med inn i Adora, ta en 3

60° walkthrough på 
www.adria.no

• 
Nytt, regulerbart lyssystem for ulike 

atmosfærer. 
•

Lyst og luftig med XL 
panoramavindu. 

•
Nytt lydanlegg med integrerte skjulte 

høyttalere. 
•

Velorganisert lagringsplass i hele 
vogna, med dedikert plass til dine 

egne ting. 
•

Varmeanlegg fra Alde.
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I. Splitter nytt, 
hjemmekoselig interiør 
med mye luft og lys.

II. Sov godt på Evopore®-
madrasser.

III. Digital kontroller, 
lydanlegg, Bluetooth®-
forsterker og USB-porter.

IV. Moderne oppholdsrom 
med eksepsjonell komfort.

V. Nytt kjøkkendesign med 
masse plass og de beste 
hvitevarer.

 

VI. Nytt Ergo-bad 
med innovative 
oppbevaringsløsninger som 
tilvalg.

VII. Alde -varme, pluss 
elektrisk gulvvarme som 
tilvalg.
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MODERNE OPPHOLDSROM

OPPHOLDSROM  

Det store panoramaet gir en 
utrolig romfølelse, med naturlig 
lys, regulerbar solskjerming og 

ventilasjon. 

•
Oppholdsrom under stort 

panoramavindu.
•

Dinette med komfortable 
sitteplasser.

•
Enkelt å re opp ekstrasenga.

•
Et lett, slitesterkt bord som er enkelt 

å stue vekk.
•

Hodestøtte for ekstra komfort.  

Adoras inspirerende oppholdsrom 
er designet for at du skal 
kunne leve drømmelivet. 
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KJØKKEN 

I det nye kjøkkenet vil du føle deg som 
hjemme, for våre designere er inspirert av 
nettopp de beste hjemmekjøkken. 

• Elegante, konkave skap med større volum.
• Skuffer med høy lastekapasitet.
• Multifunksjonelt hengestativ.
• Hvitevarer at høyeste kvalitet.

BAD  

Vårt nye Ergo-bad har en vask som kan 
brettes vekk, ekstra albuerom, ny belysning 
og plenty med oppbevaringsplass. 

• Forbedret fold-away-system.
• Effektivt avløp og god brukervennlighet.
• Plass til oppbevaring av toalettsaker.
• Regulerbar belysning.
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Et utvalg av planløsninger, inkludert 
unike familie-planløsninger, er designet 
for at du skal kunne leve drømmelivet. 

MODERNE OPPHOLDSROM

ADORA 613 PK  

Adora 613 PK, vår nye planløsning 
for familier på tur, for 2 voksne og 
1-3 barn, med 2 meter lange senger. 
Genialt for gjester også, takket være 
de ekstra Adria Exclusive Design® 
sengeplassene bakerst - som 
forresten også er et fint sted for en 
middagshvil eller som lekerom, med 
stort panoramavindu og 2 TV-punkter.

INSPIRERENDE LØSNINGER 

Nytt soveromsdesign, med alle 
tenkelige sengetyper tilgjengelig, for å 
sikre deg en god natts søvn. 

• Høyere senger
• Luksuriøse Evopore®-madrasser.
• Regulerbar belysning.
• Oppbevaringsplass til bagasje og 

personlige ting.
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INSPIRERENDE LØSNINGER

Hver minste detalj er vurdert og 
forbedret, med innovative, 

nye løsninger som legger til rette for 
en inspirerende livsstil og maks tillat 

lastevekt som standard.

OPPBEVARING 

Mer oppbevaringsplass enn du trodde var mulig. Enkel tilgang til gasskassen 
fra utsiden, og flere store, konkave skap innvendig. Store garderobeskap 
og flerbruks oppbevaringsplass på kjøkkenet, inkludert store skuffer 
med skuffeavdelere. Plass til toalettsaker på badet, med innovativt 
oppbevaringssystem som tilvalg.

MULTIMEDIA  

Nyt å være påkoblet med nytt 
digitalt kontrollpanel og et utvalg av 
multimedieløsninger, inkludert nytt 
lydanlegg av topp kvalitet, med skjulte 
høyttalere, Bluetooth®-forsterker, TV-
punkt og-stativ og, og flere USB-porter.  

ADRIA MACH
 
Vår smarte kontroll-app, Adria MACH, 
er tilgjengelig som tilvalg. Med appen 
kan du styre sentrale funksjoner, 
overvåke teknikken, få tilgang til 
brukermanualer, navigasjonsdata 
og Mobile Office-funksjoner.
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573 PT
L 6365 (mm)
B 2460 (mm) 6/7

673 PK
L 7402 (mm)
B 2460 (mm) 7

753 UK
L 8182 (mm)
B 2460 (mm) 6/7

502 UL
L 5725 (mm)
B 2299 (mm) 5

613 HT
L 6855 (mm)
B 2460 (mm) 4

522 UP
L 5910 (mm)
B 2299 (mm) 4

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

572 UT
L 6400 (mm)
B 2299 (mm) 4

613 UT
L 6856 (mm)
B 2460 (mm) 4
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• Smart kontroll med Adria MACH-appen. 
• AL-KO ATC Trailer-Control. 
• Innovative oppbevaringsløsninger som tilvalg.

TEKSTILUTVALG

• Nytt, minimalistisk eksteriørdesign 
med integrerte funksjoner. 

• GFK-bodelskonstruksjon, 
AL-KO-chassis, med AKS 
sikkerhetskobling. 

• Eksklusiv ny hekk med nye, 
multifunksjonelle full-LED-lys. 

• Integrerte luftavledere, håndtak, 
teltprofiler, oppbevaringsrom og lys. 

• Bredere XL in-line panoramavindu i 
de fleste planløsninger. 

• Bred inngangsdør og tonede 
isolerglassvinduer. 

• Splitter nytt og moderne 
interiørdesign. 

• Komfortable senger med Evopore®-
madrasser. 

• Ny digital kontroller, lydanlegg, 
Bluetooth-®-forsterker og USB-
porter. 

• Helt ny spisegruppe og 
oppholdsrom, med eksepsjonelt 
høy komfort. 

• Nytt kjøkken med mye 
oppbevaringsplass og de beste 
hvitevarer. 

• Nytt Ergo-bad med innovative 
oppbevaringsløsninger som tilvalg. 

• Alde- eller Truma-varme, pluss 
elektrisk gulvvarme som tilvalg. 

• Planløsninger som både par, 
familier, tenåringer, og barn vil like.

a d o r a

Gå til www.adria.no for mer informasjon om kjøretøyenes kompatibilitet med 
ulike løsninger.

NØKKELEGENSKAPER

NØKKELTILVALG

DARK ALMONDS MORGAN

Utvalg av DEKORATIVE PUTER
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Du vil elske den nye originalen.

a c t i o n
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a c t i o n

A C T I O N
Action, den opprinnelige ikoniske, stilige lettvekteren av en campingvogn. Perfekt for aktive ferier, og tilgjengelig i tre spreke farger. 

En campingvogn som alltid vil løfte humøret ditt og som leverer på plass, funksjoner og komfort. 
Moderne interiør med smart kjøkkendesign, Ergo-bad og komfortable senger.

 
Du vil elske den nye originalen. 361 LH 

391 LH

391 PD

391 PH
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a c t i o n

Eksteriørdetaljer Action er en ikonisk og høyt elsket campingvogn, en ekte original som leverer på 
plass, funksjoner og komfort. 

360° WALKTHROUGH
Bli med inn i Action, ta en 
360° walkthrough på 
www.adria.no

1 Ikonisk profil og 
integrerte funksjoner.

2 GFK-bodel i 
polyester kommer 
med detaljer i et 
utvalg av farger.

3 Opplegg for 
sykkelstativ på 
hekken (tilvalg).

4 Panoramavindu i 
alle planløsninger.
 

5 AL-KO-chassis 
og AKS på alle 
modeller.

6 Med ny 
eksteriørdekor.

7 Modell 391PH 
med Smart-grill som 
tilvalg. 
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a c t i o n

I.  Fleksible oppholdsrom 
med elegant interiør.

 

II. Behagelige soveplasser. III. Truma-varme med 
elektrisk gulvvarme som 
tilvalg.

IV. Smart kjøkken med de 
beste hvitevarer.

V. Adria Ergo-bad med 
vask som kan brettes 
vekk. 

VI. Mange USB-porter.  VII. Høyttalere med 
mulighet for Bluetooth®-
forsterker.förstärkare.

Interiørdetaljer
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Action er en høyt elsket campingvogn. Kompakt størrelse med utrolig 
fleksible oppholdsrom. En ekte original, tettpakket med smarte 

funksjoner.
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A
C
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361 LH
L 4010 (mm)
B 2196 (mm) 3

391 PD
L 4460 (mm)
B 2196 (mm) 2

391 LH
L 4310 (mm)
B 2196 (mm) 3

391 PH
L 4310 (mm)
B 2196 (mm) 4
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a c t i o n

NØKKELTILVALG
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Utvalg av DEKORATIVE PUTER

BRUNELLO BLACK
• Ikonisk profil med sprek dekor. 
• GFK-bodel i polyester med et 

utvalg av farger. 
• Tilgang til garasjen fra utsiden. 
• Panoramavindu i alle planløsninger. 
• AL-KO-chassis og AKS 

sikkerhetskobling. 
• Fleksible oppholdsrom med elegant 

interiør. 
• Komfortable soveplasser. 
• Truma-varme med elektrisk 

gulvvarme som tilvalg. 

• Adria Smart-kjøkken med komfyr 
med 3 gassbluss og de beste 
hvitevarer. 

• Adria Ergo-bad med toalett, dusj og 
vask som kan brettes vekk. 

• Regulerbart lys for ulike atmosfærer. 
• Mange USB-porter. 
• Høyttalere med Bluetooth®-

forsterker. 
• Integrert garasje.

• Opplegg for sykkelstativ (hekk). 
• Utvendig slide-out Smart-grill på 391 PH.

Gå til www.adria.no for mer informasjon

L = LENGDE  B = BREDDE        ANTALL SENGEPLASSER         KJØKKEN    BORD    SITTGRUPP    GARDEROBE    SENGEPLASSER    BAD    GULV

BRUNELLO BLACK
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Lett, lys og gøyal!

a l t e a



402 PH

432 PX

492 LU

502 UL

542 PH

542 PK

552 PK
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Altea, en behagelig og praktisk campingvogn for deg som vil ut på lette, lyse og gøyale eventyr, nå med ny eksteriørdekor. 
Moderne interiør med praktiske løsninger, innovative funksjoner, forbedret belysning og oppbevaring, enda høyere komfort. 

Et utvalg av møbeltekstiler og utstyr. 
 

Nyt en lett, lys og gøyal campingopplevelse.
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Eksteriørdetaljer Altea er en elegant og komfortabel campingvogn, perfekt for ferier takket være 
kombinasjonen av god plass, høy komfort og spennende funksjoner.

360° WALKTHROUGH
Bli med inn i Altea, ta en 
360° walkthrough på 
www.adria.no

1 Eksklusivt 
eksteriørdesign med 
ny dekor.

2 Todelt 
inngangsdør, med 
vindu som tilvalg.

3 Tonede 
isolerglassvinduer.

4 GFK-bodel i 
polyester med 
pregede sidevegger i 
aluminium.

5 AL-KO-chassis. 6 Gasskasse i front. 7 Modell 472 KP 
med integrert 
slide-out-kjøkken 
som tilvalg.
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I. Moderne interiør med 
innovativt lyssystem.

II. Smart kjøkken med de 
beste hvitevarer.

III.  Ergo-bad med vask 
som kan brettes vekk.

IV. Regulerbart lyssystem 
for ulike atmosfærer. 

V. Moderne tekstiler 
i myke, slitesterke 
materialer.

VI. Høyttalere med 
programvare for Bluetooth-
forsterker.

VII. Truma-varme med 
elektrisk gulvvarme
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Altea er en glede å bruke, takket være det 
inspirerende, moderne designet og den lyse, 

luftige romfølelsen. Det er en praktisk og 
robust campingvogn, tilgjengelig med mange 

planløsninger.
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552 PK 
L 6159 (mm)
B 2296 (mm) 6/7

402 PH
L 4637 (mm)
B 2296 (mm) 4

492 LU
L 5530 (mm)
B 2296 (mm) 4

432 PX
L 4970 (mm)
B 2296 (mm) 4

502 UL
L 5655 (mm)
B 2296 (mm) 5

542 PH
L 6020 (mm)
B 2296 (mm) 4

542 PK
L 6020 (mm)
B 2296 (mm) 6/7
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• Eksklusivt eksteriørdesign med ny 
dekor. 

• Tonede isolerglassvinduer. 
• GFK-bodel i polyester med pregede 

sidevegger i aluminium. 
• Todelt inngangsdør med vindu som 

tilvalg. 
• Oppgradert elektrisk utstyr og 

kontrollpanel. 
• Oppgradert lastekapasitet på 

familieplanløsningene. 
• AL-KO-chassis. 
• Gasskasse i front. 
• Moderne interiør med innovativt 

lyssystem. 

• Bredt utvalg av planløsninger og 
senger. 

• Smart kjøkken med 
optimalt utnyttet benkeflate, 
oppbevaringsplass og hvitevarer. 

• Ergo-bad med vask som kan 
brettes vekk. 

• Regulerbart lys for ulike atmosfærer. 
• Smarte oppbevaringsløsninger. 
• Moderne tekstiler i myke og 

slitesterke materialer. 
• Opplegg for høyttalere, Bluetooth®-

forsterker og USB-porter. 
• Truma-varme med elektrisk 

gulvvarme.

Gå til www.adria.no for mer informasjon.

TEKSTILUTVALGNØKKELEGENSKAPER

a l t e a

SETH

SUMMER VIBESDREAM HARMONY GREY PLANET

WARM BROWNS

BROWNIES

MYSTIC GARDEN

Utvalg av DEKORATIVE PUTER
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a v i v a

En ny måte å campe på



400 PS

522 PT

563 PT
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Aviva, vinner av European Innovation Award, er en unik, komfortabel og enkel campingvogn å både eie og bruke. 
Nå med ny eksteriørdekor, stilig og elegant interiør, tettpakket med innovative funksjoner. Velg blant et utvalg av møbeltekstiler.

 
Opplev en ny måte å campe på.
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Eksteriørdetaljer Aviva legger til rette for en innovativ, ny måte å campe på, takket være 
kombinasjonen av god plass, høy komfort og praktiske funksjoner.

360° WALKTHROUGH
Bli med inn i Aviva, ta en 
360° walkthrough på 
www.adria.no

1 Eksklusivt 
eksteriørdesign med 
ny dekor.

2 Eksklusivt, 
innovativt 
og fleksibelt 
oppbevaringsrom i 
front.

3 GFK-bodel med 
pregede sidevegger i 
aluminium.

4 AL-KO-chassis. 5 Integrert teltprofil 
og et tredje 
bremselys..

6 LED forteltlys. 7 Adria 
kromhåndtak.
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Interiørdetaljer

I.  Elegant interiør, med et 
utvalg av møbeltekstiler.

II.  Innovative 
og eksklusive 
oppbevaringsløsninger. 

   

III.  Brukervennlige 
løsninger - høyttalere, 
Bluetooth®-forsterker og 
USB-porter.

IV. Komfortable 
sengeplasser for opptil 7 
personer. personer.

V.  Smart kjøkken med 2 
eller 3 gassbluss, 90 eller 
140l kjøleskap (avhengig 
av modell).

VI. Bad med toalett, dusj, 
vask og 'to go'-tilbehør.

VII. Truma-varme med 
elektrisk gulvvarme.
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Aviva legger til rette for en helt ny måte å campe på, 
 sine mange innovative funksjoner og stilige, men utrolig enkle, 
løsninger på både bad og kjøkken, trygt innkapslet i en robust 

og praktisk campingvogn.
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• Eksklusivt eksteriørdesign med ny 
dekor. 

• Eksklusivt, innovativt og fleksibelt 
oppbevaringsrom i front. 

• Solid bodel i polyester med 
pregede sidevegger i aluminium. 

• AL-KO-chassis. 
• Elegant interiør og nye 

møbeltekstiler å velge i. 
• Innovative, eksklusive 

oppbevaringsløsninger. 
• Brukervennlige løsninger: 

Høyttalere, Bluetooth®-forsterker og 
USB-porter. 

• Et utvalg av komfortable 
sengemodeller. 

• Stilige forheng for privatliv. 
• Smart kjøkken med komfyr med 3 

gassbluss og de beste hvitevarer. 
• Bad med toalett, dusj, vask og 'to 

go'-tilbehør. 
• Opplegg for air condition-anlegg.

Gå til www.adria.no for mer informasjon.

a v i v a

ROBYN

SUMMER VIBESDREAM HARMONY GREY PLANET

WARM BROWNS

BROWNIES

MYSTIC GARDEN

Utvalg av DEKORATIVE PUTER
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Med dine valgte tekstiler 
kan du velge ethvert 
dekorativt putesett.

Våre campingvogner har seter av topp kvalitet for økt komfort og støtte. 
Man må tross alt slappe av når man er på eventyr også.sitteplasser

MORGAN

Alpina

SETH

Altea

EDGAR

Alpina

ROBYN

Aviva

DARK ALMONDS MORGAN

Adora Adora

BRUNELLO BLACK

Action
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Møbeltekstiler og 
dekorative puter

Vi tilbyr et bredt utvalg av farger til 
møbeltekstiler og puter slik at du kan 
innrede i din personlige stil.

Gå til www.adria.no for mer informasjon 
om kjøretøyenes kompatibilitet med 
ulike løsninger.

BROWNIESDREAM HARMONY SUMMER VIBES

WARM BROWNSMYSTIC GARDENGREY PLANET
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Partnere i verdensklassen

PRIMOŽ ROGLIČ
Denne Adria-ambassadøren er en 
av verdens beste syklister. 4. plass 
i Tour de France 2018, vinner av 

Tour de Slovenia 2018 og 3. plass 
i Giro d'Italia 2019. For slovenske 
Primož er Sonic Supreme en viktig 
støttespiller i treningshverdagen, 
under konkurranser og på ferie 

med familien.

ADRIAS FRITIDSKJØRETØY 
FORETREKKES AV VERDENSMESTERE

TINA MAZE 
Dobbel verdensmester og dobbel 

gullvinner i OL. En av tidenes beste 
alpinister, Tina Maze fra Slovenia, bruker 
stadig sin Twin Supreme når hun jakter 

på godt skiføre og gode 
windsurfing-forhold.

Les vår #vanlife featureartikkel på 
www.adria.no 

ADRIA MOBIL CYCLING TEAM 
Visste du at Adria-Mobil Cycling Team er det beste 
slovenske laget i Europatouren i landeveissykling? 

Les mer på www.adria-mobil-cycling.com
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UTFORSK MER I DEN NYE UTGAVEN AV INSPIRATIONS-MAGASINET, ONLINE PÅ WWW.ADRIA.NO

JAKOV FAK
Vinneren av sølvmedalje i biathlon under 

vinter-OL 2018 og bronsemedalje i 
Vancouver i 2018 er Adria-ambassadør 

og Sonic Supreme-bruker.

KTM FACTORY 
RACING TEAM

Hver januar siden 2013 tar Red 
Bull KTM Factory Racing med 
seg en flåte av Adria Sonic- og 
Matrix-bobiler til Dakar Rally i 

Sør-Amerika. Spesialdesignede 
Adria Twins støtter laget i FIM 

Motocross VM.

SOSIALE MEDIER 
Bli med i Adria-familien på Facebook, 

Instagram, YouTube og Pinterest, 
og del dine eventyr med oss.



Adria AB
Box 15
561 06 TENHULT
SVERIGE

Slovenia 
Destinasjonen for din campingferie 
www.slovenia.info

Syftet med katalogen är illustrativt. Bilder i katalogen kan innehålla vissa element som inte tillhör standardutrustning eller skildra produkter som tillhör olika marknader. 
Produkter kan ändras från tekniska eller kommersiella synvinklar med avseende på regler. Kontakta din valda återförsäljare för att få detaljerad information innan du köper. 
Publicerad av: Adria Mobil, d.o.o .

Publisert av: Adria Mobil, d.o.o.; Art Direction: Pubblimarket2; Produksjon: Enigma d.o.o.; Fotografi: Branko Čeak, Jože Maček, Jure Horvat, Styling: Nataša Mandelj Čeak; 
Cover foto: CJ Studio d.o.o.; Livsstilsfotografi: Simone Benedetti, Daniele Molineris, Shutterstock, iStock, themediumgray.com; Styling: Claudia Barberi, Pubblimarket2; KTM 
Images: Rally Zone; Foto Adria Mobil Cycling: Vid Ponikvar|Sportida; Renders: Inpac d.o.o.; Tekst: Neil Morley; Litografi: Tomo Per; Takk til: Müller, Amfibija, My Dream Journey; 
Printet av: Printera Grupa d.o.o.


