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ETT NYTT SÄTT ATT CAMPA FRÅN AVIVA. 



Nya Aviva är en lättdragen vagn, enkel att äga och njuta av. Med sin eleganta 
I-formade design och stilrena inredning är Aviva en ny frisk fläkt bland dagens 
husvagnar. Fylld med funktionella lösningar och detaljer erbjuder Aviva ett nytt 
sätt att campa på.

Innehåller flera nya funktioner såsom förvaringslösningen med flyttbara lådor. 
Nytt kök och badrum, ny design på skåpen i boendedelen och lättillgänglig 
förvaring i fronten.

 
TOTALVIKT (kg) 1000

Komfortabla sovplatser i flera sovrum för upp 
till 7 personer beroende på modell. Flera olika 
bäddlösningar.

Lätt vikt tack vare sin innovativa design och 
smarta konstruktion av inredning och möbler. 
Samtliga modeller har minst 5 % lägre vikt än 
tidigare års modeller. Att dra en husvagn har 
aldrig varit enklare!



Den nya Avivas eleganta inredning med sina rena linjer har en ljus och 
lekfull inredning med ett urval av klädslar. Det är inte bara en husvagn, det 
är en del av din familj. Välj den inredning som passar din personlighet, njut 
av innovativa funktioner såsom den nya flexibla förvaringslösningen och det 
nya köket och badrummet. Det är Avivas alla smarta funktioner som gör 
den speciell och de är gjorda med stil  – din stil!



Funktion och originalitet är en självklarhet i en husvagn som 
designats av campare. Vart man än tittar finns det nya smarta 
lösningar som gör din tillvaro smidigare. Flexibla förvaringslådor 
gör det enkelt att lasta på och av. Nytt ergonomiskt kök och 
elegant badrum med vägghängd necessär som tillval. Utrymmet 
där gasen placeras är ett rymligt garage och uteköket som går 
att få som tillval monterar du enkelt själv och låter dig njuta av 
din måltid ute i naturen.



EN FRISK FLÄKT!



PLANLÖSNINGAR NYCKELFUNKTIONER

KLÄDSLAR
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• Ny I-formad exteriör design med handtag 
i krom. 

• Längder från 3,9 m till 5,6 m.

• AL-KO eller BPW chassi beroende på 
modell. 

• Glasfiberkaross med präglade 
aluminiumsidor.

• Ny exteriör grafik som matchar 
inredningen. 

• Ny elegant inredning med ett urval av 
textilier. 

• Rymlig och stilfullt boende med upp till 
sju sovplatser. 

• Komfortabel dinette för 2-5 personer 
beroende på modell. 

• Nytt kök med 2 eller 3 brännare beroende 
på modell.

• Kyl på 80 l eller 140 l beroende på modell. 

• Innovativ förvaringslösning med IKEA® 
förvaringslådor.

• Stilfullt ergonomiska badrum med 
vägghängd necessär som tillval. 

• Truma värmesystem. 

• Golvvärme som standard och Trumavent 
som tillval på utvalda modeller.  

• Kid’s Adventure Playground-paket som 
tillval pa utvalda modeller.

• Förberedd för AC. 

• LED-stämningsbelysning.

• Fler tillval finns.

Den nya Aviva-serien ger mycket värde för pengarna. Adria lämnar en 2 års 
fabriksgaranti och en särskild täthetsgaranti på 7 år samt erbjuder en komplett 
reservdelsförsäljning genom 400 professionella återförsäljare i Europa.
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400 PS

Karosslängd (mm) 4492
Totalbredd (mm) 2090

6
472 PK

Karosslängd (mm) 5174
Totalbredd (mm) 2300

4
492 LU
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Karosslängd (mm) 5664
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522 PT

Karosslängd (mm) 5664
Totalbredd (mm) 2300
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563 PT

Karosslängd (mm) 6154
Totalbredd (mm) 2455

7ÅRS*
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* Uppgifter saknas 


