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Inspirerande äventyr sedan 1965.



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

4506.000 campsites and  
camper stops Adria & Sun Living 

dealers

MAPS
GPS

+
+

BACK-COVER

§ 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. 

A NEW STYLE OF CAMPING
FROM ADRIA.
NEW AVIVA.

A

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

AU

ADRIA AUSTRALIA
 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

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

FI

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

GB

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

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

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

Adria distributors. 2017
Gratis  Guide 
med information 
om över 6.000 
campingplatser 
i Europa med 
kontaktuppgifter 
till Adria 
återförsäljare.

Camping &  
Caravanning Guide

Vår serie för 2018 är ditt fönster till en värld av nya 
äventyr, närmare naturen.
Vi är övertygade om att du kommer att trivas som 
en del av familjen Adria, eftersom våra husvagnar 
erbjuder det bästa i modern stil, komfort och 
specifikationer, inklusive de största panoramafönstren 
som finns tillgängliga.
Adria har över femtio års erfarenhet av 
fritidsfordonsdesign och tillverkning, vilket 
medför många fördelar när det gäller kvalitet, 
uppmärksamhet på detaljer och val av fordon, 
funktioner och layouter.
Alla Adria fordon tillverkas på vår toppmoderna fabrik 
i hjärtat av Europa och backas upp med ledande 
garantier, ett nätverk av över 450 professionella 
återförsäljare och en effektiv reservdel- och 
eftermarknadsservice.
Älska dina äventyr.

Sonja Gole 
VD, Adria Mobil

Slovenien. 
Din campingdestination.  
www.slovenia.info

Kom närmare 
naturen.
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Adria har designat och tillverkat fritidsfordon i över 
femtio år. Denna erfarenhet tillsammans med våra 
medarbetares passions och yrkesskicklighet spelar 
en stor roll i utvecklingen av just din nästa husbil eller 
husvagn. 

På Adria tillämpar vi intelligent design. Vi optimerar 
användningen av teknologi med de bästa 
tillverkningsmetoderna och materialen. Resultatet blir 
innovativt formgivna fordon med stilren inredning och 
unika lösningar som Adria Smart Kitchen och Adria 
Ergo badrum med hotellstandard. 

Adria erbjuder produkter inom alla typer av husbilar, 
husvagnar och vans och har ett stort urval av planlös-
ningar. Våra produkter fortsätter att vinna utmärkelser 
för sin design, innovation, kvalitet och prisvärdhet. 

PASSION OCH 
ERFARNHET. 

PRISBELÖNADE 
PRODUKTER. 

INTELLIGENT 
DESIGN. 1 2 3

Varför Adria? 
Passion och erfarenhet spelar roll. 
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Recognised for Excellence
5 Star - 2017

Powered by

Winner in the category 

Overall Concept Caravan

ADRIA MOBIL

Aviva

161222_EU_Innovation_Award_Urkunden.indd   13 10.01.17   15:55

SILVER AWARD
NEW CARAVANS

MANUFACTURER

The Owner Satisfaction Awards are run in association with The Camping & Caravanning Club.
The full Owner Satisfaction Awards 2017 report was published in Practical Caravan’s March 2017 issue

Adria
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*För gällande regler och villkor, se vår 
hemsida för mer information

Adria har branschens mest avancerade produktions-
anläggning, certifierad mot kvalitets- och miljöstan-
darderna ISO 9001, 14001 och & EFQM certifierad 
för kvalitetshantering och miljöstandarder. Här tilläm-
pas tekniker och processer av världsklass, alltid med 
kvalitet i fokus för såväl konstruktion som produktion. 

Adrias fordon har ett gott rykte vad gäller kvalitet, 
tillförlitlighet och hållbarhet. Vi använder oss utav 
beprövade produktionstekniker, tillverkar de flesta av 
våra möbler själva och gör löpande kvalitetskontroller 
under hela tillverkningsprocessen. 

TOPPMODERN 
FABRIK. 

KVALITET OCH 
HÅLLBARHET. 4 5

Adrias produkter levereras med en garanti som är 
bäst i branschen. Genom vårt nätverk med över 450 
professionella återförsäljare runtom i Europa erbjuder 
vi komplett reservdelsförsäljning. En kundservice i 
världsklass! 

TRYGGHET. 6

GARANTI2ADRIA
ÅRS*
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Nyheter 2018

NYA ACTION 2018.

        THE NEW ORIGINAL.
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Vi har flera nya layouter och nya funktioner i alla våra 2018 modeller. 

Det bästsäljande Adora-sortimentet, med det stora panoramafönsteret, erbjuder nya layouter för 
2018. Bluetooth stereo med hötalare samt extra USB uttag som standard.

Alla Adria husvagnar är nu standard med 
Bluetooth stereo med högtalare samt extra 
USB-uttag.

Alpina med sin I-formade design, nya grafik och eleganta inredning står för den ultimata 
husvagnen för äventyr året om, Inklusive modeller med Alde fullt integrerad uppvärmning. Mer 
utrymme, med bredare entrédörr, unik konkav skåpdesign och panoramafönster för att ge en 
lyxig lägenhetskänsla. Vi har till och med gjort det möjligt med fabriksmonterad luftkonditione-
ring som tillval.

Alpina nu med bredare dörr

USB-uttag och Bluetooth-förstärkare 
på alla layouter.

Nya funktioner, uppgraderingar 
och nya layouter på alla serier.



Designed for livingDesignad för att upplevas 
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Upptäck mer om våra 
husvagnar på

se.adria-mobil.com

UPPTÄCK
MER
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*Vissa funktioner finns inte på alla modeller.

Vid designen av fritidsfordon är detaljerna avgörande 
och varje centimeter räknas. Vetenskapen bakom 
funktionella planlösningar och säker konstruktion 
tar årtionden att bemästra. Vi på Adria nyttjar denna 
erfarenhet i allt vi gör. 

Vi erbjuder unika innovativa lösningar som 
Adria Smart Kitchen och Adria Ergo badrum 
med hotellstandard och har ett brett urval av 
bäddlösningar och flexibela förvaringar. 

Detaljerna 
avgör 
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Bäddar
Ett brett urval av optimalt dimensionerade bäddlösningar och bekväma kvali-
tetsmadrasser. Flera olika sängalternativ; enkelbäddar, dubbelbäddar, franska 
sängar. Standard med trippel våningssäng i samtliga modeller där det är möjligt.

Boende 
Stilren och funktionell inredning som ger en rymlig känsla. Välj bland flera olika 
planlösningar och klädslar. 
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Kök Badrum 
Intelligent designade och ergonomiska kök där var sak har sin plats. Integrera-
de praktiska funktioner, utrustning av högsta kvalitet och massor av förvarings-
utrymme. 

Ergonomiskt utformade badrum med hotellstandard, smarta funktioner och 
en känsla av lyx. Högkvalitativ inredning, praktiska förvaringsutrymmen och 
planlösningar med och utan separat duschrum. Adria Ergo badrum med 
fällbart handfat på utvalda modeller. 



SMART LIVING
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Förvaring Funktionella lösningar med smart placering av TV:n och digitala kontroller för 
centrala funktioner.  Bluetooth stereo med högtalare samt extra USB uttag i 
samtliga modeller.

Multimedia 

SMARTA LÖSNINGAR 
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Optimerad och flexibel förvaring på alla modeller.                                                         

*Vissa funktioner finns inte på alla modeller.
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*För gällande regler och 
villkor se vår hemsida.

Designad för prestation 

GARANTI2ADRIA
ÅRS*

1

2

7

3

9
4

5

8

6

10
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Alla Adria-fordon har designats för att prestera. Varje 
komponent har noggrant designats, utvecklats och 
testats för att garantera säkerhet, komfort och nöje på 
vägen. Byggda för att prestera, byggda för att hålla. 

Sann, praktisk 
prestanda 

ISOLERING 
De senaste värmeisolerande materialen, effektiv värme- och 
luftflöde och ett perfekt inomhusklimat året om. 

KUNDSERVICE 
Adria lämnar en 2 års garanti på all utrustning och en 
särskild täthetsgaranti på 7 år samt erbjuder en komplett 
reservdelsförsäljning genom 450 professionella återförsäljare 
i Europa. 

INTELLIGENT DESIGN
Adrias exklusiva I-formade design med dynamiska 
frontprofiler fram och bak, integrerade handtag i krom, 
tältprofil och LED-lampor. ABS-plastdetaljer och polyester 
konstruktion på de flesta modeller.  

1 6

KAROSSKONSTRUKTION 
De flesta modeller har en modulbaserad glasfiberkonstruk-
tion som ger bra väderskydd och lång livslängd. Adria 
Comprex-konstruktion på Alpina. För ditt fordons specifika-
tion se vår hemsida. Alla modeller levereras med en 7 års 
täthetsgaranti. 

VENTILATION 
Adrias Air Flow System är ett integrerat luftflöde- och 
ventilationssystem. Ventilationsluckor, fönstrens design och 
solskydd säkerhetsställer komforten oavsett väder 

MÖBLER & INREDNING 
Inredning byggd av hantverkare, designad och tillverkad i 
vår egen anläggning för hållbar livslängd och bästa kvali-
tet. Integrerad design med värme och luftflöde ger optimal 
komfort. Flexibel förvaring för all din utrustning. 

SÄKERHET & CHASSI 
Adrias robusta chassin är utvecklade för att få en så säker 
konstruktion som möjligt med optimal viktkontroll. Levereras 
med AL-KO som huvudleverantör av chassi.

FÖNSTER & DÖRRAR 
Marknadens största och mest avancerade panoramafönst-
ren med inbyggda funktioner. Alla fönster och dörrar är 
integrerade i karossen för optimalt ljusinsläpp, ventilation, 
avskildhet och säkerhet. 

VÄRME 
Optimerad värmeeffekt utvecklad med den senaste tekniken 
och tester i kylkammare garanterar komfortabel använd-
ning året runt. Välj mellan Truma (luftburen värme) eller Alde 
(vattenburen värme) på utvalda modeller. 

KOMFORT & SÄKERHET 
Upplev Adrias innovativa boendekomfort. En kombination 
av optimerade utrymmen och funktioner, ergonomiskt 
utformade ”Ergo” kök och badrum och en stilren inredning 

2 7

3 8

4 9

5 10

DISCOVER 

2018
SEASON HIGHLIGHTS

INSPIRATIONS
Summer 2017    /    EDITION 6

ADVENTURERS: NEW MATRIX DESTINATIONS: GREECE INSPIRED: NEW ACTION CAMPING WORLD: NEW CORAL

NEW CORAL 2018

BLUE-SKY THINKING

Upptäck mer om Adria 
och fler resmal i vart 
onlinemagasin,Inspirations, pa

se.adria-mobil.com

INSPIRATIONS
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INTEGRERAD
Med en helintegrerad tältprofil, kromhandtag och ett brett utbud av smarta 
fönsterlösningar samt marknadens största integrerade panoramafönster 
kombinerar vi form och funktion på alla våra modeller.

INTELLIGENT
Med stilfulla och hållbara detaljer i ABS-plast är Adria pionjär inom intelligent 
designade exteriöra komponenter. 

INNOVATIV
Adrias exklusiva I-formade exteriöra design med innovativa fram- och bakväggar 
ger ett optimalt luftflöde under resan. 

Adria använder de bästa chassina för säkraste möjliga fordons- och vikthantering från den ledande leverantö-
ren AL-KO. 

Intell igent design Chassi

Intelligent design som optimerar användning av teknologi, de bästa 
tillverkningsmetoderna och materialen samt innovativ formgivning. 
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VÄRME 
Adrias husvagnar erbjuder ett urval av effektiva och 
kraftfulla värmesystem med olika fördelar.

I Aviva, Altea samt Action serien används 
värmesystemet Truma (Ultraheat inkluderat i 
pluspaketet). Ett populärt, lättanvänt system där 
varmluft distribueras via isolerade rör. Adore har 
vattenburen värme med elektrisk golvvärme. Alpina 
har vattenburen värme både runtomgående samt i 
golv. Golvvärme som standard i samtliga modeller.

För modeller med Alde värme används en uppvärmd 
vätska som transporterar värmen genom husvagnen 
integrerad i golvet. Kontrollera värmen via din smarta 
telefon med tillvalet Alde Smart Control. I Alpinaserien 
är även uppvärmd spillvattentank standard.

Genom att kombinera den senaste teknologin med 
tester i kylkammare optimerar Adria värmeeffekten 
i alla fordon. Detta tillsammans med den bästa 
isoleringen minimerar uppkomsten av köldbryggor 
och ger en effektiv och behaglig värme året om.  

ISOLERING 
Alla Adrias fordon är byggda enligt Thermo-build standard som opti-
merar luftflödet och nyttjandet av avancerade isoleringsmaterial. Detta 
innebär att Adria husvagnar är utmärkta för användning året runt. 

VENTILATION OCH AVKYLNING 
Adrias husvagnar är utformade för att hålla en hög 
komfort. Sofistikerat luftflöde, god ventilation och 
fönster med integrerat solskydd/toning skapar en 
behaglig miljö. Luftkonditionering går att installera. 

Klimatkontroll
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Husvagnar
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ALPINA ADORA AVIVAACTION ALTEA

sida

52
sida

44
sida

36
sida

28
sida

20

5 modeller

4-7 Personer

5 modeller

4-7 Personer

2 modeller

3-4 Personer

12 modeller

4-7 Personer

10 modeller

4-9 Personer
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Alpina
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ALPINA 
SERIEN

Alpina med sin I-formade design, nya grafik och eleganta inredning står för den 
ultimata husvagnen för äventyr året om. Alde vattenburen värme (inklusive golv) 
är standard tillsammans med uppvärmd spillvattentank.  Mer utrymme,  bredare 
entrédörr, unika konkava överskåp samt panoramafönster för att ge en rymd som 
är helt unik . Vi har även fabriksmonterad luftkonditionering som tillval.

Den ultimata 
husvagnen för 
alla årstider 



KOMPOSIT VÄGGKONSTRUKTION

POLURETAN ISOLERING

EPS STYROFOAM

EXTERIÖR POLYESTERFODER

EXTERIÖR POLYESTERFODER

XPS STYROFOAM ISOLERINGSSKUM

FÖRSTÄRKTA TRÄPROFILER

1

1

2

7

2

3

3

4

4

5

6

5

6

Alpina med sin I-formade design, nya grafik och 
eleganta inredning står för den ultimata husvagnen 
för äventyr året om. Tack vare de konkava luckorna 
skapas en rymlig känsla och med Alde vattenburen 
golvvärme som standard ges bästa komfort. 

7
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Alpina

Adria Comprex-
konstruktion ger en stabil, 
slitstark kaross och bättre 

isoleringsgrad. 

Panoramafönster på flera 
modeller. 

Unik I-formad exteriör 
design med integrerade 
funktioner och ny bredare 
entrédörr. 

Seitz DeLux-fönster 
med mörkläggning 
och myggnät. 

Utvändig LED-
belysning som styrs från 
belysningspanelen. 

AL-KO chassi. 

*För gällande regler och villkor, se 
vår hemsida för mer information.



   2018 HUSVAGNAR  |  ADRIA  |  23

Förebilden för husvagnar för året-om-användning med optimal utrymme, stilren inredning och nya planlösningar. 
Den eleganta interiören mer erbjuder optimerad bostadsyta, komfortabla sänglösningar. Adria Smart kök och 
Ergo badrum gör Adria till en unik husvagn. Nu finns även fabriksmonterad luftkonditionering  som tillval.

Extra mycket rymd 
och multifunktionella 
lösningar. 

Helintegrerat Alde 
värmesystem med Alde 
Smart Control som tillval. 

Rymliga välplanerade 
planlösningar med  
elegant inredning.

Optimerad förvaring 
tack vare den unika 
konkava designen på 
skåpsluckorna. 

Adria Ergo badrum 
med hotellstandard och 

kvalitetsinredning. 

Adria Smart Kitchen 
med var sak på sin plats. 
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Luftiga planlösningar med bekväma sittgrupper med eleganta 
nackstöd och smart förvaring. 

Flera bäddlösningar med bekväma sängar, optimal belysning och 
praktisk förvaring. Alpina

SOVRUMBOENDE
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Adria Smart Kitchen med all utrustning som behövs: en elegant 
ugn i krom, stort kylskåp och smart förvaring. 

Adria Ergo badrum med hotellstandard 
och kvalitetsinredning. 

KÖK BADRUM



4
613 UT

Karosslängd (mm) 6761
Totalbredd (mm) 2460

5
663 HT

Karosslängd (mm) 7281
Totalbredd (mm) 2460

2x / 3x

7
663 PT

Karosslängd (mm) 7251
Totalbredd (mm) 2460

2x
 / 

3x

8
663 UK

Karosslängd (mm)  7232
Totalbredd (mm)  2460

4
573 UP

Karosslängd (mm)  6271
Totalbredd (mm)  2460

5
753 HT

Karosslängd (mm) 8091
Totalbredd (mm)  2460

6
753 UP

Karosslängd (mm) 8110
Totalbredd (mm)  2460

2x

8
753 UT

Karosslängd (mm) 8091
Totalbredd (mm)  2460

2x / 3x

9
763 UK

Karosslängd (mm) 8236
Totalbredd (mm)  2460

9
903 HT

Karosslängd (mm) 9533
Totalbredd (mm) 2460

2x 
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se.adria-mobil.com

MER TEKNISK 
INFORMATION

Alpina Planlösningar 

 Antal bäddar       Kök       Bord       Sittgrupp       Garderob       Bäddar      Badrum       Golv
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Tillval Leather Fumo
Yute Brown

Klädslar 

• Adria exklusiva i-formade exteriördesign med elegant grafik och bredare ingångsdörr på 600 cm. 

• Adria Comprex-konstruktion.

• Golv med 4 mm mer isolering. 

• Panoramafönster på de flesta modeller. 

• Seitz DeLuxe-fönster med integrerad mörkläggning och myggnät. 

• AL-KO chassi. 

• Stilren inredning och nya urval av klädslar. 

• Bekväma sängar med sovplats för upp till nio personer beroende på modell. Bred dubbelsäng. 

• Extra stor och flexibel sittgrupp med bekväma och eleganta nackstöd. 

• Adria Smart Kitchen med spis, diskbänk, skärbräda, ugn och stora kylskåp. 

• Adria Ergo badrum med kvalitetsinredning. 

• Helintegrerat Alde värmesystem med Alde Smart Control som tillval. 

• Bluetooth med USB-uttag och högtalare. 

• Optimerad förvaring tack vare de unikt utformade konkava skåpsluckorna. 

• Uppvärmd spillvattentank som standard.

Nytt för 2018 och nyckelfunktioner 



28  |  ADRIA  |  HUSVAGNAR 2018

Adora
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ADORA 
SERIEN Se världen på ett 

nytt sätt 
Prisbelönade Adora med sitt fantastiska och unika panoramafönster gör att du 
kommer se världen på ett helt nytt sätt. Den i-formade exteriördesignen kompletteras 
av den moderna inredningen. Alde vattenburen värme som standard tillsammans med 
elektrisk golvvärme. Inför 2018 har vi nya layouter, fler USB-uttag som standard och 
nya förvaringslösningar.



30  |  ADRIA  |  HUSVAGNAR 2018

Glasfiberkaross med 
förbättrad isoleringsgrad 
och thermo-prestanda. 

Integrerad tältprofil, 
handtag och LED-
belysning. 

Tak-och panoramafönster på 
de flesta modeller. 

Adrias exklusiva 
I-formade exteriöra 

design med 
elegant  grafik.

AL-KO chassi

Plana, 
dubbelglasade 

fönster med toning.

Adora
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Njut av den fantastiska utsikten tack var de unika panoramafönstren och det stora 
takfönstret i nya Adora. Det kommer helt enkelt att förändra ditt synsätt. 

Adria Smart Kitchen 
med 3-lågig spis, 
skärbräda, gott om 
förvaring och stora 
kylskåp. 

Alde vatteburen 
värme som standard 

tillsammans med 
elektrisk golvvärme.

Rymlig och bekväm 
inredningen i klassisk stil. 

Stora och rymliga 
dinetter. 

Adria Ergo badrum med 
fällbart handfat. Separat 
dusch i de större 
modellerna. 

Bekväma sovrum med 
olika bäddlösningar. 
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Luftiga och rymliga planlösningar, bra komfort och allt du behö-
ver samlat på ett ställe. 

Bekväma sängar med flera olika bäddslösningar, justerbar belysning 
och praktisk förvaring.Adora

SOVRUMBOENDE
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Adria Smart Kitchen med all utrustning som behövs, stort 
kylskåp och smart förvaring. 

Adria Ergo badrum med hotellstandard och kvalitetsinredning.

KÖK BADRUM



4
522 UP

Karosslängd (mm) 5802
Totalbredd (mm) 2296

5
502 UL

Karosslängd (mm) 5655
Totalbredd (mm) 2296

4
572 UT

Karosslängd (mm) 6262
Totalbredd (mm) 2296

2x / 3x

7
593 UK

Karosslängd (mm) 6542
Totalbredd (mm) 2460

4
593 UP

Karosslängd (mm) 6562
Totalbredd (mm) 2450

4
613 HT

Karosslängd (mm) 6752
Totalbredd (mm) 2450

3x

7
613 PK

Karosslängd (mm) 6752
Totalbredd (mm) 2460

4
613 UL

Karosslängd (mm) 6752
Totalbredd (mm) 2460

4
613 UT

Karosslängd (mm) 6752
Totalbredd (mm) 2450

2x2x

7
753 UC

Karosslängd (mm) 8110
Totalbredd (mm) 2450

2x / 3x

7
753 UK

Karosslängd (mm) 8110
Totalbredd (mm) 2450

2x

573 PT

Karosslängd (mm) 6262
Totalbredd (mm) 2450

7
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Adora Planlösningar 
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Santiago

• Elegant I-formad exteriör design med integrerade funktion. 

• Glasfiberkaross, ökad lastvikt som tillval och elegant exteriör grafik. 

• Tak- och panoramafönster på de flesta modeller. 

• AL-KO chassi. 

• Modern inredning att trivas i dygnet runt, året runt

• Olika bäddlösningar beroende på modell. 

• Extra stor och flexibel dinette. 

• Adria Smart Kitchen med gasspis, diskbänk, skärbräda. Thetford 140 l Slim fridge som 
standard samt ny fläkt på flertalet modeller.

• Adria Ergo badrum med kvalitetsinredning. 

• Separat dusch i de större modellerna (beroende på planlösning). 

• Alde vattenburen värme med elektrisk golvvärme som standard.

• Optimerad belysning och förvaring. 

• Unik barnkammarlösning som standard på 593 UK och 613 PK. 

• Unika barnkammarlösningar där trippel våningssäng är standard där möjlighet finns.

• Bluetooth stereo med högtalare samt extra USB uttag som standard

se.adria-mobil.com

MER TEKNISK 
INFORMATION

Klädslar Nytt för 2018 och nyckelfunktioner 
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Action
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ACTION 
SERIEN Älska det nya 

originalet.
Den lätta och snygga Action har fått en ny design för 2018. Samma originalform, 
matchande grafik och ny utvändig förvaring. Det finns till och med en förinstallerad 
extern Smart Grill-alternativ (391PH). Ny inredning och textilier, nya layout. 
Modellerna är 3,6m eller 3,9m invändig längd och sovplatser för 2, 3 eller upp till 4 
personer. Det är en pålitlig (och älskvärd) följeslagare.
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Action

Unik iögonfallande exteriör 
design med dynamiska 

front- och bakväggar.

AL-KO chassi. 

Modell 391 PH med extern Smart Grill som tillval.

Panoramafönster är 
nu standard på alla 

modeller. 
Integrerad tältprofil, 
markisljus, handtag, garage 
och ny framkammarlösning.

Glasfiberkaross på AL-KO-
chassi, med ny grafik och 

ett urval av tre sportiga 
exteriöra färger.
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Det känns som att solen alltid lyser i nya Action. En unik husvagn som får alla att le. 
Modern ny interiördesign, med rymligt och bekvämt boende för upp till fyra perso-
ner. Inklusive Adria exklusiva funktioner Adrias unika Smart kök och Ergo badrum.  
Truma uppvärmning med elektrisk golvvärme (Ultraheat inkluderat i Pluspaket).

Stilren ny inredning med 
optimerad förvaring. 

Flexibel sittgrupp och 
bordsarrangemang, 

med nytt lättare, flexibelt 
bord.

Truma värmesystem 
med elektrisk golvvärme 
som standard (Ultraheat 
inluderat i pluspaket).

Adria Smart Kitchen 
gasspis med tre 

brännare, skärbräda, 
diskbänk och kylskåp. 

Bekväma sovplatser för 
upp till fyra personer. 
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Ny interiördesign med nya textiler.Bluetooth stereo med 
högtalare samt extra  USB-uttag  som standard.

Komfortabla sovplatser för upp till fyra personer.Action

SOVRUMBOENDE
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Adria Smart Kitchen med all utrustning som behövs såsom kyl 
och smart förvaring.

Adria Ergo badrum med hotellstandard och kvalitetsinredning.

KÖK BADRUM
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Action



*I homologiseringsprocessen

3
361 LH

Karosslängd (mm) 4010
Totalbredd (mm) 2196

4
391 PH

Karosslängd (mm) 4310*
Totalbredd (mm) 2196*

   2018 HUSVAGNAR  |  ADRIA  |  43

Brunello Black

Klädslar

• Original och unik elegant exteriör form, designad med integrerade funktioner.

• Glasfiberkaross med ny grafisk design med ny exteriör färg på detaljer samt matchande grafik. 

•  Panoramafönster som standard på alla modeller. 

• AL-KO chassi.

• Snygg ny samtida inredning och val av textilier.

• Bekväma sovplatser för upp till fyra personer. 

• Flexibel lounge sittgrupp och bordgrupp, med nytt lättare flexibelt bord. 

• Adria Smart Kitchen med spis, diskbänk och stort kylskåp. 

• Adria Ergo badrum med kvalitetsinredning. 

• Luftburen värme med elektrisk golvvärme som standard. Ultraheat inkluderat i Plus-paketet. 

• Optimerad ny belysning och genomgående förvaring.

• Modell 391 PH med extern Smart Grill som tillval. 

Planlösningar  Nytt för 2018 och nyckelfunktioner 

 Antal bäddar       Kök       Bord       Sittgrupp       Garderob       Bäddar      Badrum       Golv

se.adria-mobil.com

MER TEKNISK 
INFORMATION
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Altea
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ALTEA 
SERIEN Designad för 

ett smidigare 
boende 
Prisbelönade Altea med sin intelligenta design, innovativa funktioner och högsta 
kvalitet. Till säsong 2018 finns ny layout med central dubbelsäng (542PH). 
Bluetooth stereo med högtalare samt extra USB uttag som standard. 
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Glasfiberkaross med 
präglade aluminiumsidor 

och ny exteriör grafik.

Tvådelad entrédörr. 

Adrias I-formade 
design med 
integrerade 

handtag och 
tältprofil med 

belysning.

AL-KO chassi. 
Plana, 

dubbelglasade 
fönster med toning.

Altea
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Som vinnare av European Innovation Award erbjuder Altea en interiör som både är 
luftig och välkomnande. Det finns gott om utrymme och flera olika planlösningar att 
välja mellan. Modern ny inredning, intelligent belysningssystem med både riktat ljus 
och stämningsbelysning, Adrias unika  Smart Kitchen och Adria Ergo badrum. 

Flexibel dinette och 
matplats. 

Truma värmesystem och 
elektrisk golvvärme som 

standard. 

Ny inredning med 
optimerad belysning och 
förvaring. 

Bekväma sovrum med 
flera bäddlösningar. 

Adria Ergo badrum med 
hotellstandard. 

Adria Smart Kitchen med 
gasspis med tre brännare, 
skärbräda, diskbänk och 

stora kylskåp. 
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Modern inredningsstil där allt du behöver finns samlat på ett ställe. Bekväma sovrum med flera bäddlösningar.Altea

SOVRUMBOENDE
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Adria Smart Kitchen med all utrustning som behövs, smart 
förvaring och stort kylskåp (utvalda modeller). 

Adria Ergo badrum med hotellstandard och kvalitetsinredning.

KÖK BADRUM



*I homologiseringsprocessen

4
542 PH

Karosslängd (mm) 6020*
Totalbredd (mm) 2296*

4
432 PX

Karosslängd (mm) 4970
Totalbredd (mm) 2296

5
492 LU

Karosslängd (mm) 5530
Totalbredd (mm) 2296

2x
 / 

3x

7
542 PK

Karosslängd (mm) 6020
Totalbredd (mm) 2296

2x / 3x

7
552 PK

Karosslängd (mm) 6159
Totalbredd (mm) 2296
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Altea

 Antal bäddar       Kök       Bord       Sittgrupp       Garderob       Bäddar      Badrum       Golv

se.adria-mobil.com

MER TEKNISK 
INFORMATION

Planlösningar 
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Mirka

• I-formad exteriör design med integrerade funktioner. 

• Glasfiberkaross med präglade sidoväggar i aluminium. 

• AL-KO chassi. 

• Ny modern inredningsstil med ny klädsel. 

• Bekväma sovrum med flera bäddlösningar. 

• Flexibel dinette och matplats. 

• Adria Smart Kitchen med gasspis med tre brännare, skärbräda, diskbänk och kylskåp. 

• Adria Ergo badrum med kvalitetsinredning. 

• Intelligent belysningssystem och förvaringsmöjligheter i hela vagnen. 

• Truma värmesystem och elektrisk golvvärme som standard.  Truma Ultraheat inkluderat 
i Plus-paketet.  

• Familjlayouter med lekfunktioner för barn.

• Bluetooth stereo med högtalare samt extra USB uttag som standard

• Unika barnkammarlösningar där trippel våningssäng är standard där möjlighet finns.

Klädslar Nytt för 2018 och nyckelfunktioner 
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Aviva
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AVIVA 
SERIEN

Prisbelönta Aviva är en enkel husvagn att äga, dra och njuta av. Med sin eleganta 
”i-formade” exteriör och inredning är den packad med originalfunktioner utforma-
de med nya layouter, textilier och funktioner för 2018, allt till ett mycket bra pris. 
Luftburen värme samt elektrisk golvvärme som standard.

Det nya sättet 
att campa.
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Aviva

Robust kaross med 
präglade aluminiumsidor 

med tältprofil. 

AL-KO chassi. 

Adrias exklusiva I-formade exteriör 
design med handtag i krom.

LED-belysning 
vid markis. 

Adria exklusiv 
innovativ 
och praktisk 
frontförvaring. 
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Lätt att dra och enkel att hantera. Fylld med innovativa nya funktioner. Elegant 
inredning och mycket nöje för pengarna. 

Modern stilfull inredning 
med innovativa 
funktioner för en stilfullt 
boende. 

Smarta flexibla 
förvaringsskåp för enkel 

lastning och användning. 

Bluetooth stereo med 
högtalare samt USB 
uttag som standard.

Adria Smart Kitchen 
med två eller tre plattor, 

skärbräda, diskbänk och 
kylskåp. 

Komfortabla sovplatser i 
flera sovrum för upp till 7 
personer. 

Stilfullt badrum med 
vägghängd necessär 
som tillval. 

Truma värmesystem och 
elektrisk golvvärme som 

standard. 
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Stilren ny inredningr. En frisk fläkt! 

SOVRUM

Bekväma sovrum med flera bäddlösningar.Aviva

BOENDE
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KÖK BADRUM

Adria Smart Kitchen med två eller tre plattor, skärbräda, 
diskbänk och kylskåp. 

Stilfullt badrum med vägghängd necessär 
(inkluderat i Pluspaketet)



4
400 PS

Karosslängd (mm) 4492
Totalbredd (mm) 2090

4
492 LU

Karosslängd (mm) 5384
Totalbredd (mm) 2300

2x
/3

x

7
522 PK

Karosslängd (mm) 5664
Totalbredd (mm) 2300

2x/3x

7
522 PT

Karosslängd (mm) 5664
Totalbredd (mm) 2300

2/3x

7
563 PT

Karosslängd (mm) 6154
Totalbredd (mm) 2455
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Aviva

 Antal bäddar       Kök       Bord       Sittgrupp       Garderob       Bäddar      Badrum       Golv

se.adria-mobil.com

MER TEKNISK 
INFORMATION

Planlösningar 
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Honduras Grey

• Adrias exklusiva I-formade exteriör design och grafik. 

• Robust kaross med präglade aluminiumsidor. 

• AL-KO chassi. 

• Stilren inredning med ny klädsel.

• Bekväma sovrum med flera bäddlösningar för upp till sju sovplatser. 

• Flexibel dinette och matplats. 

• Adria Smart Kitchen med två eller tre plattor, skärbräda, diskbänk och kylskåp. 

• Stilfullt badrum med kvalitetsinredning och vägghängd necessär som tillval. 

• Nya flexibla förvaringsskåp för enkel lastning och användning. 

• Truma luftburen värme (Ultraheat inkluderat i pluspaket).

• Elektrisk golvvärme som standard 

• Bluetoothstereo med högtalare samt USB uttag.

• Unika barnkammarlösningar med trippel våningssäng som standard på de modeller där 
möjlighet finns.

Klädslar Nytt för 2018 och nyckelfunktioner 
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PLANLÖSNINGAR

PLANLÖSNINGAR MED DUBBELSÄNG 
UTAN VÅNINGSSÄNG

FAMILJEPLANLÖSNING MED DUBBELSÄNG 
SAMT VÅNINGSSÄNG

ALPINA

ADORA

ACTION

ALTEA

AVIVA

2x
 / 

3x

2x 2x / 3x

2x 3x 2x / 3x

2x / 3x

ALPINA 573 UP ALPINA 663 UK ALPINA 753 UT ALPINA 763 UK

ADORA 573 PT ADORA 613 PK ADORA 753 UK

ACTION 391 PH

AVIVA 400 PS 

ALPINA 753 UP 

ADORA 593 UK

2x
 / 

3x

ALTEA 542 PK

2x/3xAVIVA 522 PT

2x / 3xALTEA 552 PK

2x
/3

x

AVIVA 522 PK 2/3xAVIVA 563 PT

ADORA 522 UP 

ALTEA 432 PX 
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ENKELSÄNGAR

MITTSÄNG MITTDINETT MED VÅNINGSSÄNG 

ÖVRIGA PLANLÖSNINGAR

ALPINA ADORA

ALTEAALPINA

ADORA

ACTION

2x / 3x 2x 

ALPINA 613 UT

ALTEA 542 PH ALPINA 663 PT

2x2x

ADORA 753 UC

ADORA 572 UT ADORA 613 HT

ALPINA 663 HT

ADORA 593 UP

ACTION 361 LH

ALPINA 753 HT 

ALPINA 903 HT

ALTEA AVIVAALTEA 492 LU AVIVA 492 LUADORA 613 UL

ADORA 502 UL

ADORA 613 UT
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Tina Maze från Slovenien är en av de bästa skidåkarna 
genom tiderna. En extremt duktig idrottare med hela 
13 OS- och VM-medaljer och dubbel världsmästare 
2015. Hon har dessutom lyckats ta den högsta 
poängen någonsin i världscupen 2012-13. Tina kör en 
Adria Sonic Supreme. 

Tina Maze, dubbel världsmästare och två 
OS-guld. 

Partners i världsklass 
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Adrias filosofi ”living in motion” kan inte exemplifieras bättre än vår satsning på 
cykel. Adria-Mobil Cycling Team är det ledande slovenska teamet i UCI European 
Tour senaste sex åren. För mer information besök www.adria-mobil-cycling.com 

Sedan januari 2013 har vi årligen sponsrat Red Bull KTM Factory Racing med en flotta av husbilar i Dakarrallyt. 
Vi ser till att teamet har alla de bekvämligheter som behövs under det 900 mils långa loppet som genomförs 
under extrema förhållanden och i tuff terräng. Detta är det ultimata hållbarhetstestet för alla inblandade fordon 
– och vi har vunnit loppet för fjärde året i rad. 

Adria Mobil Cycling Team. Sam Sunderland, vinnare av Dakar Rally Motorcycle 
2017. KTM sextonde triumf på det årliga Dakar-rallyt. 

Living in motion Extrem prestation 



http://se.adria-mobil.com/husvagnar/
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