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Så många äventyr, 
så många berättelser. 

#inspiringadventures



"Living in Motion" är inte bara en slogan för oss på Adria - det är ett sätt att leva. Vi är övertygade om att resor berikar själen, och 
ger oss minnen att återuppleva under vårt allt mer hektiska dagliga liv.      
Våra nya modeller inför 2019 är framtagna med tanke på upplevelser. Tillverkade i vår "state of the art"-fabrik, uppbackade av 
klassens ledande garantier och med mer än 450 Adria-återförsäljare över hela Europa – och utanför – innebär Adria-emblemet en 
garanti för resor med kvalitet. Alla våra husvagnar är designade för boende och funktion.  

Så många äventyr, så många berättelser att njuta av.

Sonja Gole, 
VD, Adria Mobil

UPPTÄCK MER I NYA 
UPPLAGAN AV MAGAZINET 
"INSPIRATIONS", ONLINE PÅ 

WWW.ADRIA.SE
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PRISBELÖNADE
FORDON

ADRIA
MOVIE

UPPTÄCK

WWW.ADRIA.SE 

MER 
PÅ 

Det finns naturligtvis många husvagn- och husbilsfabrikat att välja mellan, men skälen för att välja en Adria har aldrig tidigare varit så övertygande.       

Adria har ofta erövrat 
utmärkelser för design, 
innovation, kvalitet och 
värde.     

PASSION & ERFARENHET 
Adria har tillverkat 
fritidsfordon i mer än 50 år.   

INTELLIGENT DESIGN
Adria är ledande när 
det gäller intelligent 
design, teknik, 
konstriuktionsmetoder och 
materialval.   

VÄRLDSLEDANDE 
TILLVERKNING   
Adria har branschens 
mest avancerade 
produktionsanläggning, 
certifierad enligt 
standarderna ISO 9001, 
14001 & EFQM (5 stjärnor) 
för kvalitet, miljö och 
management.  

KVALITET  
Adrias husvagnar kända 
för sin kvalitet, tillförlitlighet 
och långa livslängd 
- mycket tack vare 
tillverkningsmetoder hämtade 
från personbilsindustrin.   

SINNESRO   
Adrias husvagnar omfattas 
av klassledande garantier 
- dessutom står mer än 
450 återförsäljare till ditt 
förfogande. 

Varför välja en Adria?
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DETALJERNA AVGÖR. Våra husvagnar är designade för att bo i, med var sak på sin plats. Här räknas varje centimeter, och det är detaljerna som avgör.

Designade att bo i

1 | BOENDE  
Modern invändig 
design med många 
planlösningar och 
inredningsstilar.    

2 | KÖK 
Intelligent, elegant och 
funktionellt designat 
kök med stora 
utrymmen och bästa 
möjliga utrustning.  

3 | SOVRUM 
Ett stort urval av 
sovrumslösningar med 
sängar som är lätta 
att ta sig i och ur samt 
bekväma madrasser.    

4 | BADRUM 
Ett stort urval av 
badrumslösningar, 
alla med förstklassiga 
armaturer och en 
känsla av lyx.   

5 | FÖRVARING  
Stora garage 
och optimerade 
förvaringsutrymmen 
ger plats för allt du 
behöver ha med 
dig.   

6 | MULTIMEDIA 
Smarta lösningar, 
inklusive 
mobilapplikationer och 
fjärrkontroll. 

*Viss utrustning är kanske inte tillgänglig på alla modeller. Vänligen se www.adria.se för specifikation och tekniska data för de enskilda modellerna. 

12 4

3 5 6
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BOENDE
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KÖK

Vår stora erfarenhet av husvagnsdesign betyder stora innerutrymmen i alla model-
ler - alltid komfortabla och praktiska, och med naturligt och justerbart ljus. I våra 
kök finns var sak på sin plats, och de är försedda med bästa möjliga utrustning. 
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SOVRUM
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BADRUM

Vi har sovrumslösningar som passar alla med ett stort utbud av sängstorlekar 
samt ergonomiskt utformade badrum - även dessa i flera olika storlekar. 

11adria2019husvagnar



MULTI
MEDIA

SMART BOENDE. Lev smart med finurlig placering av TV-fästet, USB-uttag, Bluetooth och lättanvända digitala kontroller. Tag ännu mer 
kontroll med Adria Live Stream, som nu finns som tillval till Alpina-modellerna.
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FÖRVARING

SMARTA LÖSNINGAR. Tack vare innovativa lösningar finns här plats för alla dina kläder och för din fritidsutrustning.

*Viss utrustning är kanske inte tillgänglig på alla modeller.

13adria2019husvagnar



ÅRS*ADRIA
garanti

2
ÅRS* ADRIA
fuktgaranti

7

Designad för funktion
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www.adria.se

TEKNISK
INFORMATION

MER

1. INTELLIGENT DESIGN  
Exklusiv, I-formad utvändig design med dynamisk front och elegant akterparti samt 
integrerade funktioner.    

2. CHASSI
Robust konstruktion, säker väghållning och låg vikt i förhållande till totalvikten har gjort 
AL-KO till vår favorit bland chassileverantörer.  

3. KAROSSKONSTRUKTION
Moduluppbyggnad, de flesta modeller med kaross av glasfiberarmerad plast och Adri-
as unika "Comprex"-karosskonstruktion i Alpina. Alla modeller med 7-årig täthetsga-
ranti mot utifrån inträngande vatten.  

4. KLIMATKONTROLL 
Optimerat värmesystem från Truma eller Alde, utvecklad med den senaste tekniken och 
tester i kylkammare garanteras komfortabel användning för året-runt-boende. Adrias Alpi-
na-serie är certifierad enligt standard EN1645-1 Grade 3, vilket betyder att husvagnen kan 
värmas upp från -15 C till 20 C på mindre än 4 timmar, och att vattenledningarna fortsätter 
att fungera. Isolerad och uppvärmd spillvattentank i Alpina som standard.

5. ISOLERING
Modernaste isoleringsmaterial, sofistikerad värmeinstallation med optimerad luftgenom-
strömning och eliminerade köldbryggor ingår i Adrias "Thermo-build"-standard. 

6. LUFTFLÖDE
Adrias sofistikerade "Air-Flow"-system betyder att alla fordon har luft- och ventilationskana-
ler för att undvika kondens.   

7. FÖNSTER & DÖRRAR  
De största och mest avancerade panoramafönstren med integrerade funktioner som 
finns på marknaden. Fönster och dörrar för optimalt ljusinsläpp, ventilation, avskildhet 
och säkerhet.  

8. MÖBLER & FÖRVARING  
Hantverksmässigt gjorda snickerier konstruerade för att ge en optimal luftgenomströmning, 
och därmed bästa möjliga värmefördelning. Dessutom gott om flexibla förvaringsutrymmen 
i alla fordon.  

9. KOMFORT
Kombinationen av modern, invändig design, optimerade utrymmen, funktion och ergono-
miskt utformade boendeutrymmen.  

10. KUNDSERVICE
Klassledande, 2-årig garanti och 7-årig täthetsgaranti mot utifrån inträngande vatten. Dess-
utom mer än 450 återförsäljare och en effektiv eftermarknadsservice och reservdelsförsörj-
ning.  

VÄRLDSLEDANDE PRESTANDA  
Alla husvagnar från Adria är dessutom designade för funktion. Allt är noggrant 
genomtänkt och testat för att ge dig största säkerhet, komfort och glädje. Byggda för 
att glädja - byggda för att hålla.  

*Viss utrustning är kanske inte tillgänglig på alla modeller. Vänligen se www.adria.se för specifikation och tekniska data för de enskilda modellerna. 15adria2019husvagnar



  ADRIAS EXKLUSIVA 
EGENSKAPER

 Utforska den exklusiva, atriumliknande känslan i Alpina 
och Adora, med de största panoramafönster som 

marknaden kan uppbringa. I Action kommer du att älska 
den ikoniska formen, de smarta lösningarna och den 

utvändiga grillen (tillval), och i Aviva kan du uppleva ett helt 
nytt sätt att campa.   

  NYA KUDDAR   
  Välj dekorationskuddar från vår nya kollektion 

för att få den stil som passar dig bäst. 

ADRIA. ALLTID INNOVATIV. Nya planlösningar och 
nya egenskaper i alla modellserier. Vår eleganta design, 

våra komfortabla och praktiska inredningar.

Highlights  2019
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NYA PLANLÖSNINGAR 
Nya planlösningar inför 2019, inklusive 

ett extra stort kök i Alpina och en ny, 
"tonårsanpassad" planlösning i Adora-serien. 

NYA EGENSKAPER  
På 2019 års Adria-husvagnar hittar 

du nya LED-baklyktor samt många 
detaljförbättringar på alla modeller. 

UPPTÄCK MER I NYA 
UPPLAGAN AV MAGAZINET 
"INSPIRATIONS", ONLINE PÅ 

WWW.ADRIA.SE

ADRIA ‘LIVE STREAM’
Kontrollera de viktigaste funktionerna hos din 
Alpina från din smartphone eller surfplatta, få 
tillgång till instruktionsboken till din modell och 
till vår Camping Guide.

17adria2019husvagnar



Husvagnar

ALPINA
sida

20
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ADORA ACTION ALTEA AVIVA
sida

28
sida

36
sida

44
sida

52
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Alpina, vår exklusivaste modellserie, är en lyxig och praktisk husvagn för användning året runt. Alpina har blivit en bästsäljare i kallare klimat, som Skandinavien, 
men har - med sin unika kombination av tilltalande design, modern och rymlig interiör och hög utrustningsnivå - blivit en vanlig syn i hela Europa.

Den ultimata husvagnen för  
året-runt-bruk.

alpina
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ALPINA 
SERIEN
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ÅRS* ADRIA
fuktgaranti

7

Adrias"'Comprex"-konstruktion förenar vridstyvheten hos trä 
med tåligheten hos polyuretan och polyesterns fuktspärran-
de egenskaper. 

2. NY UTVÄNDIG 
LED-BELYSNING  
med "gardin"-teknik.

3. EXTRA STORT 
PANORAMAFÖNSTER  
i de flesta modeller.

1. EXKLUSIV, 
I-FORMAD 
utvändig design med 
integrerade funktioner 
och bred bodelsdörr.

4. DELUXE-FÖNSTER  
med inbyggda 
myggnät och 
mörkläggningsgardiner.

5. READY TO GO!  
Adria fabriksmonterad 
luftkonditionering som 
tillval.

6. AL-KO CHASSI.

KONSTRUKTION

1 | KOMPOSIT/TRÄ-PANEL

2 | POLYURETANTÄTNING

3 | EPS-ISOLERING

4 | UTSIDA AV POLYESTER (sidoväggar)  

5 | UNDERSIDA AV POLYESTER (golv)

6 | FÖRSTÄRKT TRÄPROFIL

7 | XPS ISOLERING

Byggd enligt Adrias "Thermo-build"-standard, 
med 4 mm extra isolering och Alde vattenburen 
värme (inklusive golvvärme). Isolerad uppvärmd 
spillvattentank som standard.

 *För fullständiga villkor,  
se hemsidan.

UTVÄNDIGA EGENSKAPER
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V. Justerbar belysning för 
olika stämningar. 

III. Användarvänliga 
lösningar, inklusive Bluetooth 
och USB-uttag samt, som 
tillval, Adria Live Stream. 

IV. Ny, lätt utfällbar 
våningssäng i vissa 
planlösningar. 

II. Optimerade 
förvaringsutrymmen i hela 
vagnen, inklusive djupa 
ovanskåp med konkava 
luckor. 

VI. Adria Smart kök med 
hemmakomfort och bästa 
möjliga utrustning.

I. Extra stora boende- 
utrymmen med elegant 
interiör. 

INVÄNDIGA EGENSKAPER

IV

I

VI

V

III

II
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INTERIÖR

24 adria 2019husvagnar



I Alpina hittar du en loftstil, som du inte hittar i någon annan husvagn, med extra stort vardagsrum och en elegant och lyxig atmosfär. Dessutom är detta en mycket 
praktiskt och robust husvagn, fylld med funktioner, som finns med många olika planlösningar.
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2x / 3x

2x
 / 

3x

3x

2x / 3x 2x 

Planlösningar

ALPINA

573 UP L (mm) 6271 613 UT L (mm) 6761 663 HT L (mm) 7281 663 PT L (mm) 7251 663 UK L (mm) 7232

4 B (mm) 2460 4 B (mm) 2460 5 B (mm) 2460 6/7* B (mm) 2460 6/7* B (mm) 2460

753 HK L (mm) 8091 753 HT L (mm) 8091 753 UP L (mm) 8110 763 UK L (mm) 8236 903 HT L (mm) 9533

7/8* B (mm) 2460 5 B (mm) 2460 6 B (mm) 2460 8/9* B (mm) 2460 9 B (mm) 2460

 Antal bäddar    Kök    Bord    Sittgrupp    Garderob    Bäddar    Badrum    Golv

L = Längd  B = Bredd* Beroende på totalvikt och antal våningssängar.
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MOCHA BROWN

www.adria.se

TEKNISK
INFORMATION

MER

• Exklusiv, I-formad utvändig design med integrerade funktioner.

• “Comprex”-karosskonstruktion med 600 mm bred bodelsdörr.

• Ny utvändig LED-belysning med “gardin”-teknik.

• Seitz DeLuxefönster med integrerat myggnät och mörkläggningsgardin. 

• Ready to go! Adria fabriksmonterad luftkonditionering som tillval.

• AL-KO-chassi på samtliga modeller.

• Extra stora boendeutrymmen med elegant interiör.

• Extra stort panoramafönster i de flesta modeller.

• Bekväma sovrum med flera olika sängalternativ.

• Optimerade förvaringsutrymmen i hela vagnen, inklusive djupa ovanskåp med konkava luckor.

• Användarvänliga lösningar, inklusive Bluetooth och USB-uttag.

• Ny, lätt utfällbar våningssäng i vissa planlösningar.

• Justerbar belysning för olika stämningar.

• Adria Smart kök med bästa möljliga utrustning.

• Adria “Ergo”-badrum i olika storlekar.

• Alde vattenburen centralvärme.

• Isolerad och uppvärmd spillvattentank som standard.

• Nya Adria Live Stream fjärrmanövrering från din smartphone.

• Ready to go! Adria fabriksmonterad luftkonditionering. 

• Plus ytterligare individuella tillval.

Adria Alpina husvagnar är certifierade enligt standard EN1645-1 Grade 3 (you call it norm 4**), 
vilket betyder att husvagnen kan värmas upp från -15°C till 20°C på mindre än 4 timmar, och att 
vattenledningarna fortsätter att fungera.

Fjärrmanövrering av viktiga funktioner i din Alpina, åtkomst till instruktionsboken, 
campingplatssökare och förteckning över Adria-återförsäljare i din smartphone eller 
surfplatta. Se vår hemsida för ytterligare detaljer.

Nyckelfunktioner 

Populära tillval

ADRIA 
‘LIVE STREAM’

LEATHER FUMO (TILLVAL)

KLÄDSLAR
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Prisbelönade Adora, med sitt unika Sky-roof-takfönster, kommer att vidga dina vyer. Vår bästsäljande modellserie, med modern och elegant design för närmast 
tankarna till en atriumgård. Hög utrustningsnivå och många planlösningar som passar för familjer med barn och/eller tonåringar. 

Vidga dina vyer.

adora
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ADORA 
SERIEN
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2. TONADE 
DUBBELFÖNSTER 
med "flat" design.

3. EXTRA STORT  
SKY-ROOF-takfönster i alla 
planlösningar (ej 613 PK).

1. EXKLUSIV, 
I-FORMAD  
utvändig design med 
kaross av glasfiberarmerad 
plast och integrerade 
funktioner.

4. NYA CONTINENTAL-
DÄCK och AL-KO 
reservhjul på alla modeller.

5. NY UTVÄNDIG 
LED-BELYSNING med 
"Lightguide"-teknik.

6. AL-KO-CHASSI 
på alla modeller.

53

4

2

6
1

UTVÄNDIGA EGENSKAPER
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V. Adria Smart kök med 
köksfläkt och bästa möjliga 
utrustning. 

III. Användarvänliga 
lösningar, inklusive Bluetooth 
och USB-uttag. 

IV. Justerbar belysning för 
olika stämningar. 

II. Flera olika, beväma 
sovrumslösningar. 

VI. Adria "Ergo"-badrum i 
olika storlekar. 

I. Atriumliknande invändig 
design. 

VII. Alde med elektrisk 
golvvärme är standard.

INVÄNDIGA EGENSKAPER

VII
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I
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INTERIÖR
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I Adora badar det bekväma boendeutrymmet i dagsljus, och Sky roof-takfönstret gör att man upplever känslan av att vara nära naturen. Adora är också en robust och 
mycket praktisk husvagn, fullpackad med finesser, och som finns med många olika planlösningar. 

33adria2019husvagnar



2x/3x

3x

3x

2x2x

2x / 3x

ADORA

502 UL L (mm) 5622 522 UP L (mm) 5802 572 UT L (mm) 6262

5 B (mm) 2296 4 B (mm) 2296 4 B (mm) 2296

593 UP L (mm) 6562 613 HT L (mm) 6752 613 PK L (mm) 6752

4 B (mm) 2450 4 B (mm) 2450 7 B (mm) 2460

573 PT L (mm) 6262 593 UK L (mm) 6542

6/7* B (mm) 2450 7 B (mm) 2460

673 PK L (mm) 7352 753 UC L (mm) 8110 753 UK L (mm) 8110

7 B (mm) 2450 7 B (mm) 2460 6/7* B (mm) 2460

613 UL L (mm) 6752 613 UT L (mm) 6752

5 B (mm) 2460 4 B (mm) 2450

Planlösningar

 Antal bäddar    Kök    Bord    Sittgrupp    Garderob    Bäddar    Badrum    Golv

L = Längd  B = Bredd* Beroende på totalvikt och antal våningssängar.
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www.adria.se

TEKNISK
INFORMATION

MER

• Exklusiv, I-formad utvändig design med integrerade funktioner.

• Kaross av glasfiberarmerad plast.

• Ny utvändig LED-belysning med "lightguide"-teknik.

• AL-KO-chassi på alla modeller.

• Extra stora boendeutrymmen med elegant interiör.

• Extra stort Sky-roof-panoramatakfönster i alla planlösningar (ej 613 PK).

• Bekväma sovrum med flera olika sängalternativ.

• Optimerade förvaringsutrymmen i hela vagnen, inklusive nya lådor och skofack.

• Användarvänliga lösningar, inklusive Bluetooth och USB-uttag.

• Nya planlösningar passande för familjer med barn och/eller tonåringar.

• Justerbar belysning för olika stämningar.

• Adria Smart kök med köksfläkt i alla modeller samt bästa möjliga utrustning.

• Adria "Ergo"-badrum i olika storlekar.

• Elektrisk golvvärme som standard.

• Alde som standard på alla modeller.

Nyckelfunktioner

Populära tillval 

• Plus ytterligare individuella tillval.

• Möjlighet till totalviktshöjning.

KLÄDSLAR

SANTIAGO
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Action - den lätta och eleganta husvagnen med ikonisk form för en aktiv semester. En husvagn med utrymme och komfort som alltid får dig att le. En husvagn 
med många finurliga lösningar. 

Älska det nya originalet.

action
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ACTION 
SERIEN
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2. IKONISK YTTRE 
FORM och integrerade 
funktioner.

3. PANORAMAFÖNSTER 
i alla planlösningar.

1. KAROSS AV 
GLASFIBERARMERAD 
PLAST med dekordetaljer 
i grått.

4. AL-KO-CHASSI och 
AKS stabilisatorkoppling 
på alla modeller.

5. MODELLEN 
391PH MED 
"SMART GRILL" 
SOM TILLVAL. 

2

3

4

1

5

UTVÄNDIGA EGENSKAPER
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V. Elektrisk golvvärme som 
standard med Truma-värme 
(pluspaket).

III. Flexibla planlösningar 
med elegant inredning. 

IV. Sovmöjlighet för upp till 
fyra personer. 

II. Adria "Ergo"-badrum med 
uppfällbart tvättställ. 

I. Adria Smart kök med bästa 
möjliga utrustning. 

INVÄNDIGA EGENSKAPER
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INTERIÖR
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Action är en mycket omtyckt husvagn, som till och med har sin egen fan-club. Kompakta yttermått med mycket flexibla innerutrymmen - en verkligt annorlunda husvagn 
fullpackad med smarta lösningar.
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www.adria.se

TEKNISK
INFORMATION

MER

ACTION

• Ikonisk yttre form och integrerade funktioner.

• Kaross av glasfiberarmerad plast.

• Garage åtkomligt från utsidan.

• Panoramafönster i alla planlösningar.

• AL-KO-chassi och AKS stabilisatorkoppling på alla modeller.

• Modellen 391PH med "Smart grill" som tillval.

• Flexibla planlösningar med elegant inredning.

• Sovmöjlighet för upp till fyra personer.

• Elektrisk golvvärme som standard med Truma-värme (pluspaket).

• Adria Smart kök med bästa möjliga utrustning.

• Adria "Ergo"-badrum med uppfällbart tvättställ.

• Justerbar belysning för olika stämningar.

• Högtalare med Bluetooth-förstärkare och magnetplatta.

Nyckelfunktioner 

• Utvändig smart grill på 391 PH.

Populära tillval

Planlösningar

391 PH L (mm) 4310

4 B (mm) 2196

361 LH L (mm) 4010 391 PD L (mm) 4460

3 B (mm) 2196 2 B (mm) 2196

KLÄDSLAR

 Antall senger     Kjøkken    Bord    Sittegruppe    Garderobe    Senger    Baderom    Gulv

L = Lengde  B = Bredde 

BRUNELLO BLACK
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Altea, en prisbelönad modellserie med modern interiör, generösa utrymmen och ett stort antal planlösningar och sovrumsvarianter. Ljus och luftig invändigt med 
innovativt belysningssystem och fräscha textilier. 

Designad för en ljusare livsstil.

altea
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1. EXKLUSIV, I-FORMAD 
utvändig design med 
integrerade funktioner.

2. TONADE 
DUBBELFÖNSTER  
med "flat" design.

3. AL-KO-CHASSI.

4. KAROSS av 
glasfiberarmerad plast med 
sidoväggar av profilerad 
aluminium. 

2

4

3

1

UTVÄNDIGA EGENSKAPER
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V. Justerbar belysning för 
olika stämningar. 

VI. Elektrisk golvvärme som 
standard med Truma-värme 
(pluspaket).

III. Adria "Ergo"-badrum med 
uppfällbart tvättställ. 

IV. Välj bland olika färgval av 
dekorationskuddar.

II. Modern interiör med 
innovativt belysningssystem. 

I. Adria Smart kök med bästa 
möjliga utrustning. 

INVÄNDIGA EGENSKAPER
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INTERIÖR

48 adria 2019husvagnar



Tack vare den moderna designen och den ljusa och rymliga känslan, är det en glädje att använda en Altea. En robust och mycket praktisk husvagn som finns med ett 
flertal planlösningar.
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2x
 / 

3x

2x / 3x

2x

ALTEA

432 PX L (mm) 4970 472 PK L (mm) 5319 472 PU L (mm) 5320 492 LU L (mm) 5530 502 UL L (mm) 5655

4 B (mm) 2296 6 B (mm) 2296 4 B (mm) 2296 5 B (mm) 2296 5 B (mm) 2296

542 PH L (mm) 6020 542 PK L (mm) 6020 552 PK L (mm) 6159

4 B (mm) 2296 6/7* B (mm) 2296 6/7* B (mm) 2296

Planlösningar

 Antal bäddar    Kök    Bord    Sittgrupp    Garderob    Bäddar    Badrum    Golv

L = Längd  B = Bredd* Beroende på totalvikt och antal våningssängar.
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www.adria.se

TEKNISK
INFORMATION

MER

• Exklusiv, I-formad utvändig design med integrerade funktioner.

• Tonade dubbelfönster med "flat" design.

• Kaross av glasfiberarmerad plast med sidoväggar av profilerad aluminium.

• Förhöjd lastförmåga för vagnar med familjeplanlösning.

• AL-KO-chassi.

• Modern interiör med innovativt belysningssystem.

• Stort urval av planlösningar och sovrumstyper.

• Adria Smart kök med bästa möjliga utrustning.

• Adria "Ergo"-badrum med uppfällbart tvättställ.

• Justerbar belysning för önskad stämning.

• Förinstallerade högtalare, Bluetooth och USB-uttag.

• Elektrisk golvvärme som standard med Truma-värme (pluspaket).

Nyckelfunktioner KLÄDSLAR

SAVONA GREY
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Aviva - belönad med "European Innovation Award" - är en husvagn som är lätt att både äga och använda. Elegant designad interiör. Fullpackad med innovativa 
lösningar, och med ett stort antal planlösningar.

Ett nytt sätt att campa.

aviva
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AVIVA
SERIEN

h
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2. EXKLUSIV, 
I-FORMAD utvändig 
design med integrerade 
funktioner.

3. EXKLUSIV, 
innovativ och flexibel 
gasolkoffert.

1. STABIL KAROSS  
i polyester med profilerade 
sidoväggar av aluminium.

4. AL-KO-CHASSI.

1

3

2

4

UTVÄNDIGA EGENSKAPER
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V. Användarvänliga lösningar, 
inklusive Bluetooth och USB-
kontakt. 

VI. "Ergo"-badrum med 
uppfällbart tvättställ. 

III. Stort, flexibelt 
boendeutrymme med elegant 
interiör. 

IV. Innovativa, unika 
förvaringslösningar. 

II. Bekväma 
sovrumslösningar, oavsett 
typ av säng. 

VII. Elektrisk golvvärme som 
standard med Truma-värme 
(pluspaket).

I. Adria Smart kök. 

INVÄNDIGA EGENSKAPER
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INTERIÖR

56 adria 2019husvagnar



I Aviva erbjuds ett helt nytt sätt att campa. Här finns många innovativa detaljer och eleganta, men samtidigt väldigt enkla, lösningar i kök och badrum - allt förpackat i 
en robust och mycket praktisk husvagn.
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2x/3x 2x/3x

AVIVA

400 PS L (mm) 4492 492 LU L (mm) 5384 522 PT L (mm) 5664 563 PT L (mm) 6154

4 B (mm) 2090 5 B (mm) 2300 6/7* B (mm) 2300 6/7* B (mm) 2450

Planlösningar

 Antal bäddar    Kök    Bord    Sittgrupp    Garderob    Bäddar    Badrum    Golv

L = Längd  B = Bredd* Beroende på totalvikt och antal våningssängar.
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www.adria.se

TEKNISK
INFORMATION

MER

• Exklusiv, I-formad utvändig design med integrerade funktioner.

• Exklusiv, innovativ och flexibel gasolkoffert.

• Stabil kaross i polyester med profilerade sidoväggar av aluminium.

• AL-KO-chassi.

• Stort, flexibelt boendeutrymme med elegant interiör.

• Innovativa, unika förvaringslösningar.

• Användarvänliga lösningar, inklusive Bluetooth och USB-kontakter.

• Bekväma sovrumslösningar, oavsett typ av säng, med sovplats för upp till sju personer.

• Elegant draperi mellan vardagsrum och sovrum i vissa planlösningar.

• Adria Smart kök.

• "Ergo"-badrum med uppfällbart tvättställ.

• Förberedd för luftkonditionering (ej 400 PS, 492 LU). 

Nyckelfunktioner KLÄDSLAR

HONDURAS GREY
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Nytt för modellåret 2019 är att du i husvagnarna från Adria kan välja mellan ett stort antal kuddar för att skapa din personliga 
invändiga design.

BasKLÄdsEL

Nya textilier 

MOCHA BROWN LEATHER FUMO*

Alpina Alpina

SANTIAGO

Adora

HONDURAS GREY

Aviva

BRUNELLO BLACK

Action

SAVONA GREY

Altea

* tillval
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NY, dEKOraTiv KLÄdsEL PÅ Kuddarna

Upp till fyra olika kulörer på husvagnens kuddar, kombinerat med de olika snickerialter-
nativen samt övriga textilier, ger dig möjlighet att skapa din egen personliga stil.

På www.adria.se kan du läsa mer och se vilka möjligheter som finns till den vagn du har 
valt.

GREY PLANET SUMMER VIBES

DREAM HARMONY MYSTIC GARDEN BROWNIES

WARM BROWNS
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 ACCEPTERA INGA 
KOMPROMISSER  

TINA MAZE. Dubbel världsmästare och 
dubbel olympisk guldmedaljör. En av de 

allra bästa alpina skidåkarna genom tiderna. 
Tina Maze, från Slovenien, använder sin 

Sonic när hon med sin nya familj följer snön för 
skidåkning - eller vinden för windsurfing.

PARTNERS I 
VÄRLDSKLASS

LIVING IN MOTION
ADRIA MOBIL CYCLING TEAM.  

Det bästa exemplet på Adrias valspråk, "Living 
in motion" är hur företaget stöder cykelsporten, 

och Adria-Mobil Cycling Team har varit det 
bästa slovenska laget i UCI World Tour under 

de senaste sex åren. Mer information hittar du på 
www.adria-mobil-cycling.com.Ny Camping & 

Caravanning Guide. 
Gratis till alla som köper 
ett fritidsfordon av 2019 
års modell.
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UTSATT FÖR DET 
EXTREMA 

KTM. I januari varje år, ända sedan 
2013, har ett antal Adria Sonic- och 

Matrix-husbilar tagits direkt från 
tillverkningsbandet till Dakarrallyt i 

Sydamerika av vår partner - Dakar-
vinnaren Red Bull KTM Factory Racing. 

Även skräddarsydda Adria Twin har 
använts som stöd för teamets VM-

satsningar i MXGP. 

MATTHIAS WALKNER. 2018 års Dakar-
vinnare i motorcykelklassen. KTM:s sjuttonde 

triumf i det årliga Dakar-rallyt, och den sjätte 
gången de hade hjälp av husbilar från Adria.

EXTREM 
PRESTATION

JAKOV FAK. Dubbel världsmästare i 
skidskytte, silvermedaljör vid vinter-OS 

2018 och bronsmedaljör i Vancouver 
2010, är både Adria-ambassadör och 

Sonic Supreme-användare.

Läs det senaste om våra partners 
online i den nya utgåvan av magazinet 
"Inspirations" på www.adria.se  
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Slovenien. Din campingdestination. 
www.slovenia.info

Adria AB
Box 15
561 06 TENHULT
SVERIGE

Tekniska data och utrustningsnivåer kan skilja mellan olika länder. Kontakta din lokala återförsäljare för att få mer detaljerad information vid köp. ADRIA reserverar sig mot eventuella tryckfel 
och felskrivningar. ADRIA förbehåller sig rätten till ändring av konstruktion och data utan föregående meddelande. Bilderna i denna katalog kan innehålla viss tillvalsutrustning. 
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Copy: Neil Morley; Litografi: Tomo Per; Tack till: Mueller; Tryck: Tiskarna Petrič d.o.o.


