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Slovenien.  
Din campingdestination.  
www.slovenia.info

INSPIRATIONS

Upptäck mer om Adria och fler 
resmål i vårt onlinemagasin, 
Inspirations, på  

www.adria.se
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Inspirerande äventyr sedan 1965.
Frihet att 
utforska
Vår kollektion för 2017 är bättre än någonsin. Vi 
lanserar en helt ny serie av Aviva, en uppdatering 
av Altea och ny grafisk design på alla serier. Till 
det bjuder vi på nya funktioner, inredningar och 
planlösningar. Vi är övertygade om att du kommer att 
hitta rätt husvagn för dina äventyr och kommer  njuta 
av att vara en del av Adria-familjen.

Adria har över femtio års erfarenhet av att konstruera 
och tillverka husvagnar vilket medför en mängd 
fördelar i fråga om kvalitet och detaljer. Vårt mål är 
att kunna erbjuda bästa möjliga produkt i samtliga 
kategorier.  

Alla våra fordon tillverkas på vår toppmoderna 
anläggning i hjärtat av Europa. Här kombineras 
vår skicklighet med branschens bästa leverantörer 
vilket resulterar i innovativt designade fordon med 
högsta kvalitet, hållbarhet och tillförlitlighet. Trygga 
garantier ingår och vi har ett nätverk med över 400 
professionella återförsäljare runtom i Europa och en 
effektiv kundtjänst som hjälper dig med reservdelar 
och service. 

Njut av dina äventyr!

Sonja Gole 
VD, Adria-Mobil

LIVING IN MOTION



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

Varför Adria?
Passion och erfarenhet spelar roll.

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.

Adria har branschens mest avancerade produktions-
anläggning, certifierad mot kvalitets- och miljöstan-
darderna ISO 9001 och 14001. Här tillämpas 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.

På Adria tillämpar vi intelligent design. Vi optimerar 
användningen av teknologi med de bästa tillverk-
ningsmetoderna 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.  

Adrias produkter levereras med en garanti som är 
bäst i branschen. Genom vårt nätverk med över 400 
professionella återförsäljare runtom i Europa erbjuder 
vi komplett reservdelsförsäljning. En kundservice i 
världsklass! 

PASSION OCH 
ERFARENHET.

PRISBELÖNTA 
PRODUKTER.

INTELLIGENT  
DESIGN.

TOPPMODERN 
PRODUKTIONSANLÄGGNING.

KVALITET, TILLFÖRLITLIGHET 
OCH HÅLLBARHET.

TRYGGHET



LÄTT. STILFULL.  
ORIGINAL. PRISVÄRD.
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Nyheter 2017

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. Välj bland flera olika planlösningar.

NYA AVIVA Populära Altea, designad för en ljusare upplevelse, har fått en ansiktslyftning för 
2017. Ny luftig inredning med intelligent belysningssystem, ny exteriör grafik och 
innovativa planlösningar med Kid’s Adventure Playground funktioner.

För den här säsongen får alla våra husvagnar en ny dynamisk grafik med 
tredimensionell struktur.

För 2017 uppdateras Alpina med flera nya planlösningar. Med dess elegans, högteknologiska funktioner och 
enastående komfort är Alpina den ultimata husvagnen för alla årstider. 

Altea - ny design för 2017

Ny exteriör design på alla modeller

Alpina  - den ultimata husvagnen för alla 
årstider. Nu med nya planlösningar!
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Designad för att 
upplevas

*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 är avgörande, från den nutida inredningen 
till placeringen av värmekällor – alla våra fordon är 
designade för att du ska få den bästa upplevelsen. 

Detaljerna 
avgör

Upptäck mer om våra  
husvagnar på

www.adria.se

UPPTÄCK 
MER
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BÄDDAR
Ett brett urval bäddlösningar med optimerade dimensioner och bekväma 
kvalitetsmadrasser. Ett antal olika sängalternativ - från dubbelbäddar, 
enkelbäddar och franska sängar till planlösningar med upp till 
3-våningssängar.

BOENDE
Stilren och funktionell inredning som ger en rymlig 
känsla. Välj bland flera olika planlösningar och 
klädslar.

KÖK BADRUM
Intelligent designade och ergonomiska kök där var sak har sin plats. 
Integrerade praktiska funktioner, utrustning av högsta kvalitet och massor  
av förvaringsutrymme.

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.
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Funktionella lösningar med smart placering av 
TV:n och digitala kontroller för centrala funktioner. 
Integrerad multimedia vägg på utvalda modeller.

MULTIMEDIA
Optimerad och flexibel förvaring på alla modeller. 

*vissa funktioner finns inte på alla modeller

FÖRVARING
SMART BOENDE SMARTA LÖSNINGAR



7ÅRS*
ADRIA
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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.

Designad för prestation
Sann, praktisk 
prestanda

*För gällande regler och villkor 
se vår hemsida.

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 400 professionella återförsäljare 
i Europa. 

INTELLIGENT DESIGN
Adrias 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. 

KAROSSKONSTRUKTION
De flesta modeller har en modulbaserad glasfiberkonstruktion 
som ger bra väderskydd och lång livslängd. Adria Comprex-
konstruktion på Alpina. För ditt fordons specifikation 
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. 
Huvudleverantörerna är AL-KO och BPW, vilken som 
används beror på modell.

FÖNSTER & DÖRRAR
Marknadens största och mest avancerade panoramafönstren 
med inbyggda funktioner. Alla fönster och dörrar är integre-
rade 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.
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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. 

INTELLIGENT DESIGN
VÄRME
Adrias husvagnar erbjuder ett urval av effektiva och 
kraftfulla värmesystem med olika fördelar. 

I de flesta av Adrias husvagnar används 
värmesystemet Truma. Ett populärt, lättanvänt 
system där varmluft distribueras via isolerade rör. 
Golvvärme finns som standard alternativt i Plus-
paketet för samtliga modeller utom Aviva.

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.

Intelligent design som optimerar användning av 
teknologi, de bästa tillverkningsmetoderna och 
materialen samt innovativ formgivning.

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

ISOLERING
Alla Adrias fordon är byggda enligt Thermo-build standard som 
optimerar 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

ALPINA

8 modeller

5-9 personer

ADORA

11 modeller

4-7 personer

AVIVA

6 modeller

4-7 personer

ACTION

2 modeller

2-3 personer

sidasidasidasidasida

ALTEA

6 modeller

2-7 personer  52 44 36 28 20
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Den ultimata 
husvagnen för  
alla årstider

ALPINA  
SERIEN

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.

ALPINA
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Förebilden för husvagnar för året-om-användning med optimal utrymme, 
stilren inredning och nya planlösningar. Den eleganta interiören, som går 
att få i ett urval av textiler, tillsammans med Adria Smart Kitchen och 
Adria Ergo Badrum ger maximalt med utrymme. Välj bland flera olika 
bäddlösningar.

ALPINA Den ultimata husvagnen för 
äventyr året om.

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 tillverkas av Adrias unika Comprex-konstruktion 
som kombinerar vridstyrkan av trä, hållbarheten i 
polyester och de fuktstoppande egenskaparna i 
polyuretan. 

7

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

Panoramafönster 
på flera modeller.

AL-KO eller BPW 
chassi (beroende på 

modell).

Utvändig LED-
belysning bak. 
Styrs från ny 
belysningspanel.

Adria Comprex-konstruktion 
ger en stabil kaross och 

bättre isoleringsgrad.

Unik I-formad exteriör 
design med integrerade 
funktioner.

Seitz DeLux-fönster 
med mörkläggning och 

myggnät. Optimerad förvaring 
tack vare den unika 

konkava designen på 
skåpsluckorna.

Helintegrerat Alde 
värmesystem med 

vattenburen golvvärme. 
Alde Smart Control som 

tillval. 

Adria Smart Kitchen 
med var sak på sin plats.

Adria Ergo badrum 
med hotellstandard och 
kvalitetsinredning.

Rymliga välplanerade 
planlösningar och 
elegant inredning.

Extra mycket rymd 
och multifunktionella 
lösningar.

7ÅRS*
ADRIA
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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. 

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.

SOVRUMBOENDE KÖK BADRUM



5
663 HT

Karosslängd (mm)  7281 
Totalbredd (mm)  2460 

2x / 3x

6/7

663 PT

Karosslängd (mm)  7251 
Totalbredd (mm)  2460 

2x
 / 

3x

7/8

663 UK

Karosslängd (mm) 7232
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

8/9

763 UK

Karosslängd (mm) 8236
Totalbredd (mm)  2460 

9
903 HT

Karosslängd(mm) 9533
Totalbredd (mm) 2460 

2x 
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ALPINA

1 2 3

• Adrias I-formade exteriöra design med ny grafik

• 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 eller BPW chassi (beroende på modell).

• Stilren inredning och ett 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 med vattenburen golvvärme. Alde Smart Control som tillval.

• Bluetooth med USB-uttag och högtalare. 

• Optimerad förvaring tack vare de unikt utformade konkava skåpsluckorna. 

• Möjlighet till övriga val finns.

Antal bäddar

Kök

Bord

Sittgrupp

Garderob

Bäddar

Badrum

Golv

KLÄDSLARPLANLÖSNINGAR NYTT FÖR 20173 STEG TILL DIN NYA HUSVAGN

www.adria.se

MER TEKNISK 
INFORMATION

Brown Betty

Leather Fumo (tillval)



28  |  ADRIA  |  HUSVAGNAR 2017    2017 HUSVAGNAR  |  ADRIA  |  29

Se världen på  
ett nytt sätt

ADORA  
SERIEN

Prisbelönade Adora med sitt fantastiska och unika panoramafönster gör att du 
kommer se världen på ett helt nytt sätt. Den I-formade exteriöra designen med 
dynamiska frontprofiler fram och bak tillsammans med den stilrena inredningen ger 
de bästa förutsättningarna för den perfekta semestern. Nytt för säsong 2017 är 
flera nya planlösningar.

ADORA
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Njut av den fantastiska utsikten tack var de unika panoramafönstren och det stora 
takfönstret i nya Adora. Nu med två nya familjeplanlösningar, båda med Kids 
Adventure Playground-paket.

ADORA Ett rum med utsikt.

Glasfiberkaross med 
förbättrad isoleringsgrad 
och thermo-prestanda.

Integrerad tältprofil, 
handtag och LED-
belysning.

Tak- och panoramafönster 
på de flesta modeller.

Adrias I-formade 
exteriöra design 

med ny grafik.

AL-KO chassi.

Plana, 
dubbelglasade 

fönster med toning. 

Stora och rymliga 
dinetter.

Truma eller Alde 
värmesystem.

Rymlig och bekväm 
inredningen i klassisk stil. 

Bekväma sovrum med 
olika bäddlösningar.

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

Adria Smart Kitchen 
med 3-lågig spis, 
skärbräda, gott om 
förvaring och stora 
kylskåp. 
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Luftiga och rymliga planlösningar, bra komfort 
och allt du behöver samlat på ett ställe.

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

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

Adria Ergo badrum med hotellstandard och 
kvalitetsinredning.

SOVRUMBOENDE KÖK BADRUM



4 4 7
613 UL 613 UT 753 UC

Karosslängd (mm) 6752
Totalbredd (mm) 2460

Karosslängd (mm) 6752
Totalbredd (mm) 2450

Karosslängd (mm) 8110
Totalbredd (mm) 2450

4
522 UP

Karosslängd (mm) 5802
Totalbredd (mm) 2296

5 4
542 UL 572 UT

Karosslängd (mm) 5982
Totalbredd (mm) 2296

Karosslängd (mm) 6262
Totalbredd (mm) 2296

7 4
593 UK 593 UP

Karosslängd (mm) 6542
Totalbredd (mm) 2460

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

2x / 3x

573 PT

Karosslängd (mm) 6262
Totalbredd (mm) 2450

6/7
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ADORA

1 2 3

• Elegant I-formad exteriör design med integrerade funktion. 

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

• Tak- och panoramafönster på de flesta modeller.

• AL-KO chassi.

• Nutida inredning med ett urval av klädslar.

• Olika bäddlösningar beroende på modell.

• Extra stor och flexibel dinette.

• Adria Smart Kitchen med gasspis, diskbänk, skärbräda och Thetford 140 l Slim fridge med 
   automatisk val av energikälla.  

• Adria Ergo badrum med kvalitetsinredning.

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

• Truma eller Alde värmesystem.

• Optimerad belysning och förvaring. 

• Unik barnkammarlösning med Kid’s Adventure Playground-paket som tillval. 

• Möjlighet till övriga val finns. 

White Mojito

KLÄDSLARPLANLÖSNINGAR NYTT FÖR 20173 STEG TILL DIN NYA HUSVAGN

www.adria.se

MER TEKNISK 
INFORMATION

Antal bäddar

Kök

Bord

Sittgrupp

Garderob

Bäddar

Badrum

Golv
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Redo för  
action

ACTION  
SERIEN

Kompakta och iögonfallande lättviktsvagnen Action med invändig längd på 3,6 
m fortsätter att glädja sina ägare, inte minst på grund av alla sina praktiska och 
funktionella egenskaper. Här finns allt man behöver på liten yta. Byggd med tak och 
väggar i glasfiber för längsta möjliga livslängd. En smidig vagn med en unik exteriör 
profilering som skiljer sig från mängden.

ACTION
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Action väcker uppmärksamhet med sin unika och tuffa exteriöra design. Invändigt 
erbjuder den alla de bekvämligheter som behövs  – på en liten optimerad yta. 
Action är en smidig lättviktsvagn som passar perfekt för 2-3 personer. Adria 
Smart Kitchen, Adria Ergo badrum och Truma värmesystem ingår och elektrisk 
golvvärme finns i Plus-paketet.

ACTION Redo för action!

Unik iögonfallande exteriör 
design med dynamiska 

front- och bakväggar.

AL-KO chassi och 
AKS-koppling.

Panoramafönster (tillval på 
Action 361 LH).

Integrerad tältprofil med 
belysning, handtag och 
garagelösning.

Thermo-formpressade 
exteriöra detaljer i blått.

Glasfiberkaross med ny 
exteriör grafik. 

Stilren inredning med 
optimerad förvaring.

Flexibel dinette och 
matplats.

Truma värmesystem 
med Truma Ultraheat 
och elektrisk golvvärme i 
Plus-paketet.

Adria Smart Kitchen 
gasspis med tre 

brännare, skärbräda, 
diskbänk och kylskåp.

Bekväma sovplatser för 
upp till tre personer.
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Nutida inredningsstil med flera olika klädslar och allt 
du behöver samlat på ett ställe.

Komfortabla sovplatser för upp till tre personer. Adria Smart Kitchen med all utrustning som behövs 
såsom kyl och smart förvaring.

Adria Ergo badrum med hotellstandard 
och kvalitetsinredning.

SOVRUMBOENDE KÖK BADRUM



3
361 LH

Karosslängd (mm) 4010
Totalbredd (mm) 2196

2
361 PD

Karosslängd (mm) 4010
Totalbredd (mm) 2196
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ACTION

1 2 3

• Unik exteriör design med intregrerade detaljer.

• Glasfiberkaross med ny grafisk design. 

• Panoramafönster som tillval på 361 LH.

• AL-KO chassi och AKS-koppling.

• Nutida inredningsstil och ett urval av klädslar.

• Bekväma sovplatser för upp till tre personer.

• Flexibel dinette och matplats.

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

• Adria Ergo badrum med kvalitetsinredning.

• Truma värmesystem med Ultraheat i Plus-paketet.

• Optimerad förvaring och belysning. 

• Möjlighet till övriga val finns. 

Panama

Antal bäddar

Kök

Bord

Sittgrupp

Garderob

Bäddar

Badrum

Golv

KLÄDSLARPLANLÖSNINGAR NYTT FÖR 20173 STEG TILL DIN NYA HUSVAGN

www.adria.se

MER TEKNISK 
INFORMATION
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Designad för ett 
smidigare boende

ALTEA  
SERIEN

Prisbelönade Altea med sin intelligenta design, innovativa funktioner och 
högsta kvalitet får till säsong 2017 en ny ljus och fräsch inredning och flera 
nya planlösningar med Kid’s Adventure Playground-paket som tillval. Allt till ett 
attraktivt pris.

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 med flertalet klädslar, intelligent belysnings-
system med både riktat ljus och stämningsbelysning, Adria Smart Kitchen och 
Adria Ergo badrum.

ALTEA Upplev livets bekvämligheter

Glasfiberkaross med 
präglade aluminiumsidor 

och ny exteriör grafik. 

Plana, 
dubbelglasade 

fönster med 
toning. 

Tvådelad entrédörr. AL-KO chassi.

Adrias I-formade design med 
integrerade handtag och 
tältprofil med belysning. Adria Smart Kitchen 

med gasspis med tre 
brännare, skärbräda, 

diskbänk och stora 
kylskåp.

Truma värmesystem och 
elektrisk golvvärme som 

standard.

Ny inredning med 
optimerad belysning och 
förvaring.

Bekväma sovrum med 
flera bäddlösningar.

Adria Ergo badrum med 
hotellstandard.

Flexibel dinette och 
matplats.
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Modern inredningsstil med flera olika klädslar och 
allt du behöver samlat på ett ställe.

Bekväma sovrum med flera bäddlösningar. Adria Smart Kitchen med all utrustning som behövs, 
smart förvaring och stort kylskåp (utvalda modeller). 

Adria Ergo badrum med hotellstandard och kvalitets-
inredning.

SOVRUMBOENDE KÖK BADRUM



4
402 PH

Karosslängd (mm) 4637
Totalbredd (mm) 2296

4
432 PX

Karosslängd (mm) 4970
Totalbredd (mm) 2296

4
492 LU

Karosslängd (mm) 5530
Totalbredd (mm) 2296

2x
 / 

3x

6/7

542 PK

Karosslängd (mm) 6020
Totalbredd (mm) 2296

2x / 3x

6/7 2+1

552 PK Altea4Four  362 LH

Karosslängd (mm) 6159
Totalbredd (mm) 2296

Karosslängd (mm) 4280
Totalbredd (mm) 2269
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ALTEA

1 2 3

• I-formad exteriör design med integrerade funktioner.

• Glasfiberkaross med präglade sidoväggar i aluminium.

• AL-KO chassi.

• Ny modern inredningsstil och flera olika klädslar.

• 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. Uppgraderat värmesystem Truma  
   Ultraheat i Plus-paketet.

• Möjlighet till övriga val finns. 

Mirka

Antal bäddar

Kök

Bord

Sittgrupp

Garderob

Bäddar

Badrum

Golv

KLÄDSLARPLANLÖSNINGAR NYTT FÖR 20173 STEG TILL DIN NYA HUSVAGN

www.adria.se

MER TEKNISK 
INFORMATION
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Det nya sättet att 
campa.

AVIVA  
SERIEN

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 och erbjuder ett nytt sätt att campa på. Ett prisvärt alternativ som ger 
mycket nöje för pengarna. 

AVIVA
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Lätt att dra och enkel att hantera. Fylld med innovativa nya funktioner. Elegant 
inredning och mycket nöje för pengarna. AVIVA Lätt. Original.  

Stilfull. Prisvärd. 

Robust kaross med 
präglade aluminiumsidor, 

tältprofil och ny grafik.

AL-KO eller BPW 
chassi beroende på 
modell. 

Ny innovativ 
och praktisk 
frontförvaring. 

Ny I-formad exteriör design 
med handtag i krom. LED-belysning vid markis. 

Ny inredning med 
innovativa funktioner för 
en stilfullt boende.

Truma värmesystem. 

Stilfullt badrum med 
vägghängd necessär 

som tillval.

Komfortabla sovplatser i 
flera sovrum för upp till 7 
personer.

Nya flexibla 
förvaringsskåp för enkel 
lastning och användning. 

Adria Smart Kitchen 
med två eller tre plattor, 
skärbräda, diskbänk och 
kylskåp. 
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Stilren ny inredning med flera olika klädslar. En frisk fläkt! Bekväma sovrum med flera bäddlösningar. Adria Smart Kitchen med två eller tre plattor, skärbräda, 
diskbänk och kylskåp. 

Stilfullt badrum med vägghängd necessär som tillval.

SOVRUMBOENDE KÖK BADRUM



4
400 PS

Karosslängd (mm) 4492 
Totalbredd (mm) 2090 

6
472 PK

Karosslängd (mm) 5174 
Totalbredd (mm) 2300 

4
492 LU

Karosslängd (mm) *
Totalbredd (mm) 2300

2x/3x

2/3x

2/3x

6/7 6/7

522 PT 563 PT

Karosslängd (mm) 5664 
Totalbredd (mm) 2300 

Karosslängd (mm) 6154
Totalbredd (mm) 2455 

* Uppgifter saknas 

2x
/3

x

6/7

522 PK

Karosslängd (mm) * 
Totalbredd (mm) * 
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AVIVA

1 2 3

• Ny I-formad exteriör design och grafik. 

• Robust kaross med präglade aluminiumsidor.

• AL-KO eller BPW chassi beroende på modell. 

• Stilren ny inredning med flera olika klädslar.

• 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 värmesystem. 

• Förberedd för AC.

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

• Utomhuskök som tillval.

Bahia

Antal bäddar

Kök

Bord

Sittgrupp

Garderob

Bäddar

Badrum

Golv

KLÄDSLARPLANLÖSNINGAR NYTT FÖR 20173 STEG TILL DIN NYA HUSVAGN

www.adria.se

MER TEKNISK 
INFORMATION
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PLANLÖSNINGAR

FAMILJEPLANLÖSNING ENKELSÄNGAR

MITTSÄNG MITTSÄNG MED VÅNINGSSÄNG 

ÖVRIGA PLANLÖSNINGAR

FAMILJEPLANLÖSNING MED VÅNINGSSÄNG

ALPINA ALPINA ADORA

ADORAADORA ALTEA AVIVA

ACTION
ALPINA

ALTEA
ADORA

AVIVA

ACTION

2x
 / 

3x

2x / 3x

2x / 3x

2x
 / 

3x

3x

2x 

2x / 3x

ALPINA 663 UK

ADORA 573 PT ALTEA 492 LU

ALPINA 663 PT

ALTEA 542 PK

ADORA 753 UC

AVIVA 472 PK

ADORA 572 UT

ADORA 613 PK AVIVA 492 ULADORA 613 HT

ACTION 361 PD

ALPINA 663 HT

ALTEA 402 PH 

ADORA 593 UP

ACTION 361 LH

AVIVA 400 PS 

ALPINA 753 UP ALPINA 753 HT ADORA 542 UL

ADORA 593 UK

ALPINA 903 HT

ALTEA 552 PK

2x/3x

2/3x

2/3xAVIVA 522 PT AVIVA 563 PT

ADORA 522 UP ADORA 613 UL

ADORA 613 UT

ALTEA 432 PX 

ALTEA ALTEA4FOUR 362 LH

2x
/3

x

AVIVA 522 PK
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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. 

Extrem 
prestation

Living in 
motion

Toby Price, vinnare av Dakar Rally Motorcy-
cle 2016. KTM femtonde triumf på det årliga 
Dakar-rallyt.

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 för sjätte året i rad. För mer 
information besök www.adria-mobil-cycling.com 

Adria Mobil Cycling Team.

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.

Partners i 
världsklass

Tina Maze, dubbel världsmästare och två 
OS-guld.



http://se.adria-mobil.com/husvagnar/
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Adria Caravan AB

Box 15

560 27 TENHULT

SVERIGE

Slovenien. Din campingdestination. www.slovenia.info


