bobiler 2019

#inspiringadventures

Så mange opplevelser,
så mange historier.

Living in Motion er ikke bare en filosofi på Adria, det er en livsstil. Vi tror at det å reise beriker sjelen og gir et pusterom i vår stadig
mer hektiske hverdag.
Våre nye årgang 2019 kjøretøy er designet med tanke på opplevelser. Produsert ved vårt "state of the art" produksjonsanlegg,
støttet av klasseledende garantier og over 450 Adria forhandlere over hele Europa og utenfor, Adria merket er din forsikring om
kvalitet på dine turer. Alle våre bobiler er designet for boende og designet for å yte.
Så mange opplevelser, så mange historier å glede seg over.

Sonja Gole,
Administrerende Direktør, Adria Mobil

FINN UT MER I DEN NYE
UTGAVEN AV "INSPIRATIONS
MAGAZINE", ONLINE PÅ

WWW.ADRIA.NU
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Hvorfor velge Adria?
Det er selvsagt, mange merker å velge mellom, men grunnene for å velge Adria har aldri vært så overbevisende.

LIDENSKAP & ERFARING

Adria har produsert
fritidskjøretøy i over femti år.

INTELLIGENT DESIGN

Adria leder an med
intelligent design, teknologi,
konstruksjonsmetoder og
materialer.

VERDENSLEDENDE
PRODUKSJON

Adria har de mest avanserte
produksjonsfasiliteter, ISO
9001, 14001 & EFQM
5 stjerners sertifisering
for business, kvalitet og
miljøstandarder.

KVALITET

SINNSRO

Adria Bobiler har rykte
for kvalitet, pålitelighet
og holdbarhet ved
bruk av automotiv
produksjonsteknikk.

Adria bobiler kommer med
en klasse-ledende garanti og
over 450 Adria forhandlere
over hele Europa og utenfor.

Adria vinner regelmessig
uavhengige priser for design,
innovasjon, kvalitet og valuta
for pengene.
PRISVINNENDE
PRODUKTER
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Designet for boende
DETALJENE TELLER. Våre bobiler er designet for boende, der detaljene er viktige og enhver centimeter teller og hvor alt er på riktig sted.

2

1

4

3

1 | BOENDE

Moderne interiør design
og et bredt utvalg av
planløsninger, møbler
og stoffer, med et nytt
valg av interiørtekstiler.
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2 | KJØKKENER

Intelligent designede
kjøkkener, med stil og
funksjonalitet, matchet
med den beste
utrustning.

3 | SOVEROM

4 | BADEROM

Et bredt utvalg
av soveløsninger,
lett tilgjengelige
store senger, med
komfortable madrasser.

Et stort utvalg
baderomsløsninmger,
alle med kvalitetsutstyr
og en følelse av luksus.

6

5 | LAGRING

6 | MULTI-MEDIA

Store garasjer og
optimalisert lagring
overalt, med plasser
for alle tingene du
trenger.

Smarte boløsninger,
inkludert mobile
enheter og
fjernkontroller.

*Noen detaljer er ikke tilgjengelige på alle modeller. Vennligst sjekk www.adria.nu for individuelle modellspesifikasjoner og tekniske detaljer.
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BOENDE
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Vårt vell av erfaring i bobil design betyr masse boareal i alle modeller. Alltid komfortable og praktiske, med naturlig og
styringsbar belysning.

Open Salon

L-Dinette
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KJØKKENER
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Våre kjøkken har alt på rett plass og den beste utrustning.
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SOVEROM
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Vi har soveromsløsninger som passer alle brukere, med et bredt utvalg sengetyper.
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BADEROM
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Baderom designet etter ergonomiske prinsipper, også i en serie fasonger.
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MULTI
MEDIA

SMART LIVING. Bo smart, med fornuftig plassering av TV-holder, USB kontakter
og brukervennlige digitale kontroller for hovedfunksjonene. Få enda mer kontroll,
med Adria Live Stream tilgjengelig som tilvalg på Sonic.
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LAGRING

SMARTE LØSNINGER. Plasser for alt tøyet ditt og ferieutstyr, med innovative lagringsløsninger rundt hele bobilen.

*noen viste detaljer er ikke tilgjengelig på alle modeller.
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Designet for å yte
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ÅRS* ADRIA
garanti
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TETTHETS

garanti
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YTELSER FOR DEN VIRKELIGE VERDEN

MER

TEKNISK
INFORMASJON

Alle Adria bobiler er også designet for å prestere. Alt er nøyaktig designet, utviklet
og testet for å sikre din sikkerhet, komfort og glede. Bygget for å glede, bygget for
å vare.

www.adria.nu

1. INTELLIGENT DESIGN

6. AIR-FLOW

Aero-dynamisk eksteriør styling med dynamisk frontprofil og endevegg og integrerte detaljer så som nye LED lys. Sømløs integrering av interiørplassen og valg av moderne interiør,
grunnriss og detaljer.

Adria's sofistikerte luftstrømsystem betyr at alle kjøretøy har integrert luftstrøm og ventilasjon, uten kuldepunkter.
7. VINDUER & DØRER

Perfekt integrering med basisbilen med valg mellom Fiat og Citroen avhengig av modellen
du velger. Moderne Euro6 motorer og en rekke førerassistanser.

Det største og mest avanserte panoramavindu og sky-roofs tilgjengelig, med innebygde
detaljer. Integrerte vinduer og dører sikrer optimalt naturlig lys, ventilasjon, privatliv og sikkerhet.

3. KAROSSERIKONSTRUKSJON

8. MØBLER & LAGRING

Adria's unike 'Comprex' karosserikonstruksjon kombinerer vridningsstyrken til tre, holdbarheten til polyester og de fuktstoppende egenskapene til polyuretan, med en 7 års Tetthets
garanti.

Håndverksbygde kabinetter integrert med varme og luftstrøm for optimal varmeeffekt. Masser av fleksibel lagring overalt i hvert kjøretøy for alt utstyret ditt også.

4. KLIMA KONTROLL

Kombinasjonen av moderne interiør design, mye plass, funksjonalitet og ergonomisk utformet boareal. Maksimalt tillatte belteplasser og Isofix tilvalg også.

2. BASIS KJØRETØY

9. KOMFORT & SIKKERHET

Designet for å bo i året rundt, med optimalisert varmeeffektivitet fra Truma eller Alde sentralvarme, og tilvalget Webasto på utvalgte modeller. Nøyaktig ingeniørkunst og testet til det
ytterste i vårt klimakammer.
5. ISOLASJON

De siste i varmeisolerende materialer, sofistikert varme og luftstrømstyring etter Adria's 'Thermo-build' standarder. Gulvvarme (Elektriskt eller vannburen) som standard på samtlige
modeller.

10. KUNDESERVICE

Klasseledende 2 års generell garanti og 7 års tetthetsgaranti som standard, et forhandlernettverk på over 450 forhandlere, og effektiv ettermarked og deleservice, med veihjelp, der
dette er tilgjengelig fra produsenten av basisbilen.

*Noen detaljer er ikke tilgjengelig på alle modeller. Vennligst sjekk www.adria.nu for individuelle modell spesifikasjoner og tekniske detaljer.
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KONSTRUKSJON
Adria's 'Comprex' konstruksjon som kombinerer vridningsstyrken til tre, holdbarheten til polyuretan og de
fuktstoppende egenskapene til polyester.

1

1 | KOMPOSITT TRE PANEL
2 | POLYURETAN TETTING
3 | EPS STYROFOAM
4 | UTVENDIG POLYESTER KAROSSERI
		KLEDNING (SIDEVEGG)

7

2

5 | UTVENDIG POLYESTER KAROSSERI
		KLEDNING (GULV)

3

6 | FORSTERKET HARDWOOD PROFIL
7 | XPS STYROFOAM ISOLASJONS SKUM

7

ÅRS* ADRIA
TETTHETS

garanti
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KLIMA KONTROLL

ADRIA THERMO-BUILD STANDARD.

Alle Adria bobiler er bygget etter 'Thermobuild'
standard, med optimaliserte isolasjonsmaterialer,
nøyaktig utarbeidet varmedesign og Adria's
Air-Flow System som integrerer luftstrømmen
gjennom kjøretøyet. Det betyr at alle våre bobiler
er egnet for bruk hele året. Alle kjøretøy er testet
i vårt eget klimakammer, fra -40 til +60 grader og
i fuktighet fra 45% til 80% mellom +30 og +60
grader.

VARME. Vi tilbyr de beste varmesystemene og tester våre kjøretøy

til det ekstreme i temperaturer og fuktighet i våt eget klimakammer.
Vi tilbyr Truma varme, brukervennlig varmluft distribusjons system
med tilvalget elektrisk gulvvarme. På utvalgte modeller tilbyr vi Alde
integrert varme, som er et væskebasert sentralvarmesystem, som
fordeler varmen jevnt gjennom gulvet.

WEBASTO THERMO TOP. På utvalgte modeller tilbyr vi
tilvalget Webasto, en ekstra dieselvarme booster på 5,2kw
for ytterligere valgmulighet. På Sonic kontrollerer tilvalget
Adria Live Stream via fjernkontroll varme og andre kjøretøy
funksjoner og gir deg tilgang til manualer, campingplasser og
Adria forhandlere (tillvalg).

VENTILASJON KJØLING. Komfort er sikret

under varmere forhold også med tilvalget
fabrikkmontert air condition og god ventilasjon
og solskjerming integrert i kjøretøydesignet,
inkludert thermo-skjerming og integrerte
skjermer i vårt sky-roof panorama vindu.

*noen detaljer er ikke tilgjengelig på alle modeller.
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KJØRETØY
FIAT DUCATO HØYPROFIL CHASSIS. Vi velger de beste chassisene for hvert modell for den beste vridningsstyrken og

innvendig design av boareal, inkludert Fiat Høyprofil chassis på utvalgte modeller.
· Stiv bakaksel med langsgående paraboliske bladfjærer, teleskopiske dempere og fleksible sideblokker.
· Opptil 4,400kg MPTLM.
· 16" hjul tilvalg på Light Chassis og Heavier Chassis modeller.

AL-KO HØYPROFIL CHASSIS. AL-KO Air Premium, AL-KO nivåkontroll er også tilgjengelig som tilvalg på SonicSupreme

modeller.

CITROEN CHASSIS. Alle Adria Axess modeller unntatt Sonic, benytter Citroen Jumper chassis.

· Opptil 4,000kg MPTLM.
· 16" hjul tilvalg for Light og Heavier Chassi modeller.
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PERFEKT INTEGRERT.

Vi arbeider nært med våre foretrukne
kjøretøyleverandører - Fiat og Citroen
- for å sikre perfekt samspill med
basiskjøretøyet, fra utvendig styling
til integrering av innvendig plass og
kjøretøyets chassis, kjøreegenskaper
og ytelser. Kjøring er en glede,
med kraftige, effektive motorer og
avanseret førerassistanse.

*Noen detaljer er ikke tilgjengelig på alle modeller. Vennligst sjekk www.adria-mobil for individuelle modell spesifikasjoner og tekniske detaljer.

FIAT DUCATO

CITROËN JUMPER
EURO 6

EURO 6

2,3 | 130 HP
2,3 | 150 HP
2,3 | 180 HP

2,0 | 130 HP
2,0 | 160 HP

Bobiler perfekt integrert på Fiat Ducato, med en rekke klasseledende detaljer:

Automotiv stil i opptil tre utvendige farger og førerhusinteriør med 'Kapteinstoler' og to
interiørstiler.

Axess nivå bobiler (unntatt Sonic) bygget på Citroen Jumper med lav vekt, drivstoffgjerrige
motorer med valg mellom 130 og 160 HP og sterkt dreiemoment.

Automotiv stil på fronten i hvitt med Citroen førerhusinteriør med 'Kaptein stoler'.
En serie med nye 2.0l Blue HDI Euro6 motorer med SCR AdBlue teknologi.

Electronisk styrt Multi-jet common rail direkte innsprøyting Euro6 motorer med turbo og
luftinntak, for effektive ytelser.

Elektronisk førerassistanse tilgjengelig omfatter ESP, ESC, Traction og Hill Descent Control
og Speed Limiter tilvalg.

Klassebeste Euro6 2,3l Multi-jet motorer med 130, 150 og 180 HP alle med lavtrykks EGR
(ikke AdBlue).

Bluetooth radioer, MP3 spiller kompatibel og integrert navigasjon som tilvalg.

Lettkjørte med detaljer som Comfort-matic (robotisert) gearboks og Gear Skift Indikator.

Kun manuell gearkasse.

Infotainment valg som Bluetooth radioer, MP3 og navigasjon tilvalg.
Førerassistanse inkludert praktisk Nettbrett/Smart phone holder med USB kontakt.
Tilvalg omfatter Elektronisk Stabilitets Program (ESP), Elektronisk Stabilitets Kontroll (ESC),
Traction og Hill Descent Control og Hastighetsbegrenser.

2019bobiler
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2019
Sesongens høydepunkter
ADRIA. ALLTID INNOVERENDE. Nye planløsninger og
nye detaljer på alle modeller. Vår stilfulle design, komfortable og praktiske interiører, nye interiørtekstiler er supplert
av mange nyheter.

ADRIA EKSKLUSIVE DETALJER

Opplev Coral med Adria Eksklusiv Sky-lounge og
Sky-roof. Innovativ, blue-sky tankemåte brukt på denne
bestselgende bobilen med samme gulvnivå over det hele,
mer ståhøyde i alle avdelinger og et stort motorutvalg,
chassis, grunnriss og detaljer.

NYE INTERIØRTEKSTILER

Systil på setene og våre nye innredningstekstiler
så det passer din personlige stil.
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FINN UT MER I DEN NYE
UTGAVEN AV "INSPIRATIONS
MAGAZINE", ONLINE PÅ

WWW.ADRIA.NU

NYE PLANLØSNINGER

Det er mange nye grunnriss til denne
sesongen, inkludert ny ‘open-salon’
“dobbelt sofa” modeller i Sonic, Matrix
og Coral.

AXESS-MODELLER
MED NYE VINDUER

ADRIA ‘LIVE STREAM’
NYTT
FABRIKKMONTERT
‘READY TO GO’ UTSTYR

Kontroller din Sonic's hovedfunksjoner fra
din Smarttelefon eller nettbrett, få tilgang
til modellspesifikke brukermanualer og vår
Camping Guide.

Nytt til sesongen 2019 inkluderer fortelt,
sykkelstativ pre-installasjon, solar paneler
og takmonterte air-condition enheter.
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side

integrert

SONIC
supreme

SONIC
plus

SONIC
axess

44
50

50

52

crossover

MATRIX
supreme

MATRIX
plus

MATRIX
axess

side

58
64

64

66

side

halvintegrert

72

side

alkovmodell

86

compact

CORAL
supreme

CORAL
plus

CORAL
axess

78

80

CORAL XL
plus

CORAL XL
axess

90

90

COMPACT
plus/slide out

COMPACT
axess
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integrert
ADRIA
‘LIVE STREAM’

Frihet til å uttrykke deg selv.
Våre integrerte, Sonic bobiler, tilbyr friheten ikke bare til å reise, men til å uttrykke deg selv. Luksusutgaver med høyt spesifikasjonsnivå, komfort og praktiske
detaljer i Axess, Plus og Supreme modeller med et bredt utvalg grunnriss. Nytt til sesongen 2019 er vår 'Open Salon' planløsning som gir ny fleksibilitet og
rom, Axess modellene har et nytt interiør og alle modellene tilbyr tilvalget fabrikkmontert utstyr og valg av interiørtekstiler.

SONIC SUPREME

SONIC PLUS

SONIC AXESS
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SONIC
SERIEN
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SONIC

Sonic, en bobil designet rundt måten du bruker den på, med rene linjer, form og funksjon. En harmonisk, ren design der alt kjennes akkurat 'riktig', der man ikke
kompromisser på plass og du har alle de detaljene du trenger på riktig plass og et perfekt og koselig interiør både natt og dag.

UTVENDIGE DETALJER
5
1. ADRIA "COMPREX"
karosserikonstruksjon.

1

2. SIDE-VINDUER og
speil for forbedret oversikt
(høy plassering på Plus og
Supreme).
3. PANORAMA
takvindu (tilvalg på
Axess).

3

2
8

4. EKSKLUSIV FRONT
DEKSEL,
grill og detaljer i automotiv
stil.

7

5. NYE SEITZ S4
rammevinduer.

4

6. BRED 600mm
inngangsdør.
7. LETT TILGANG,
stor utvendig garasje.
8. NYE BAKRE LED
LYS (Supreme. Option
på Plus og Axess).
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INTERIØRDETALJER
III

V

VI

II

IV

I

I. Komfortable oppholdsrom
med polstrede puter, god
støtte og valg av stoffer,
systiler og interiørtekstiler.

II. Multi-media vegg og
touch-skjerm kontroll med TV
holder (22-28").

VII

III. Lysramme styrt elektrisk
fra senkesengen.

IV. Moderne interiør design.

V. Koselig belysningssystem.

VI. Konkavt design på dype
overskap.

VII. Stor dinett med
justerbart bord og Isofix
option.
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INTERIØR

SONIC supreme _ Symphony white

32

adria

2019bobiler

SONIC plus _ Tempo brown

SONIC axess _ Tempo brown
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sonic
supreme

34
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Sonic Supreme. Den ultimate bobilen i serien, med sølv alu-metallic karosseri og det mest luksuriøse interiøret og de høyeste
spesifikasjonene. Symphony White interiør design.

SYMPHONY WHITE
2019bobiler
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sonic
plus
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Mellomklassen av modellene i serien, med silver alu-metallic som option eller hvitt karosseri og det luksuriøse interiøret og høye spesifikasjoner. Tempo Brown interiør
design med valg av stoffer og interiørtekstiler.

TEMPO BROWN
2019bobiler
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sonic
axess
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Innstegsmodellene i serien, med hvitt karosseri og nytt interiør og gode spesifikasjoner. Tempo Brown interiør
design.

TEMPO BROWN
2019bobiler
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SONIC

integrert

Planløsninger
I 710 DC

L (mm) 7520

I 710 DLT

L (mm) 7520

I 710 SC

L (mm) 7520

I 710 SL

L (mm) 7520

I 810 SC

L (mm) 8800

4

4

B (mm) 2320

4

B (mm) 2320

4

4

B (mm) 2320

4+1

3

B (mm) 2320

4

B (mm) 2320

I 700 DC

L (mm) 7520

I 700 DLT

L (mm) 7520

I 700 SC

L (mm) 7520

I 700 SL

L (mm) 7520

4

B (mm) 2320

4

4

B (mm) 2320

4

4

B (mm) 2320

4

B (mm) 2320

I 700 DC

L (mm) 7520

I 700 SC

L (mm) 7520

I 700 SL

L (mm) 7520

B (mm) 2320

4

B (mm) 2320

4

B (mm) 2320

4

SONIC supreme

4

4

SONIC plus

4

+1

4

4

4

SONIC axess

4

+1
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Antall sengeplasser

Antall sitteplasser

Kjøkken

Bord

Sitteområde

Garderobe

Senger

Baderom

Gulv

4+1

B (mm) 2320

4

Nøkkeldetaljer

LENGDE 7520 - 8800 mm
BREDDE 2320 mm
HØYDE 2960 - 2980 mm
VEKT
3500 - 5000 kg
MOTOR 2,3 130 /150/180 JTD

•
•
•
•
•
•
•
•

Adria eksklusiv styling med silver metallic alu karosseri og panorama vindu.
Adria 'Comprex' karosseri konstruksjon på AL-KO høyprofil chassis.
Symphony White interiør styling med valg av tekstiler og nye sittemøbler.
'S Line' kjøkken med 167 l kjøleskap, tre bluss komfyr og ovn.
Luksuriøst bakre soverom og elektrisk drevet fremre senkeseng.
Tilvalget Adria Live Stream.
Nytt fabrikkmontert utstyr som tilvalg.
Alde varme som standard og Webasto booster som tilvalg.

•
•
•
•
•
•
•
•

Adria eksklusiv styling med hvit eller silver karosseri og panorama vindu.
Adria 'Comprex' karosseri konstruksjon på Fiat Høyprofil chassis.
Tempo Brown interiør styling med valg av tekstiler og nye sittemøbler.
'S Line' kjøkken med 167 l kjøleskap, tre bluss komfyr og tilvalget ovn.
Luksuriøst bakre soverom og elektrisk drevet fremre senkeseng.
Truma varme eller Alde varme med Webasto booster som tilvalg.
Tilvalget Adria Live Stream.
Nytt fabrikkmontert utstyr som tilvalg.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adria eksklusiv styling hvitt karosseri, nye Seitz vinduer, tilvalg panorama vindu.
Adria 'Comprex' karosseri konstruksjon på Fiat Høyprofil chassis.
Ny Tempo Brown interiør styling med valg av tekstiler og nye sittemøbler.
'S Line' kjøkken med 142 l kjøl, tre bluss komfyr og tilvalget ovn.
Luksuriøst bakre soverom og elektrisk drevet fremre senkeseng.
Truma varme.
Tilvalget Adria Live Stream.
Nye fabrikkmonterte utrustningstilvalg.
Pluss individuelle tilvalg tilgjengelig

LENGDE 7520 mm
BREDDE 2320 mm
HØYDE 2960 mm
VEKT
3500-4400 kg
MOTOR 2,3 130 /150/180 JTD

or

LENGDE 7520 mm
BREDDE 2320 mm
HØYDE 2980 mm
VEKT
3500 - 4400 kg
MOTOR 2,3 130 /150/180 JTD

L = Lengde B = Bredde

2019bobiler

SONIC supreme

L (mm) 8800

Nøkkeldata

SONIC plus

I 810 SL

SONIC

SONIC axess

integrert

adria
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SONIC

integrert
UTVENDIG FINISH

INTERIØR

supreme
SILVER METALLIC

SYMPHONY WHITE

plus
SILVER METALLIC
HVIT

TEMPO BROWN

axess

HVIT

TEMPO BROWN
42
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MER

STOFFTREKK

TEKNISK
INFORMASJON

SYSTIL

www.adria.nu

JEANIN

LEATHER EDWARD

LEATHER AGNES

ZANNA

LEATHER EDWARD

LEATHER AGNES

ZANNA

LEATHER EDWARD

LEATHER AGNES
2019bobiler
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crossover

Mer stil. Mer allsidighet.
Vår slanke og brukervennlige crossover bobil-serie, Matrix, tilbyr så mye stil og allsidighet. Setter målestokken for denne kategorien, med høyt nivå på
spesifikasjoner, komfort og praktisk bruk i Axess, Plus og Supreme modeller, med et bredt valg av grunnriss. Nytt til 2019 sesongen er vår 'Open Salon'
grunnriss som gir ny fleksibilitet og plass og det er detaljerte forbedringer over hele serien, inkludert nytt fabrikkmontert utstyr og valg av interiørtekstiler.

MATRIX SUPREME

MATRIX PLUS

MATRIX AXESS

44
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crossover

MATRIX
SERIEN
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MATRIX

Matrix, en bobil designet for å dekke alle dine behov, med en uslåelig kombinasjon av stil og allsidighet, med et bredt utvalg grunnriss og utstyrsnivåer, med sengeplass
for opptil 5 personer.

UTVENDIGE DETALJER
7
1. ADRIA 'COMPREX'
karosserikonstruksjon.

3

2
1

2. AERO-DYNAMISK
eksteriørprofil med panorama
takvindu.
3. BRED INNGANGSDØR
for lettere tilgang.
4. VALG AV
KAROSSERIFARGE (silver
på Supreme, hvit på Plus og
Axess).
5. AUTOMOTIVE
SIDESKJØRT med
tilvalget stigtrinn.

6

6. LETT TILGANG,
stor utvendig garasje.
7. NYE SEITZ S4
rammevinduer.

5
4

46
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INTERIØRDETALJER

III
I

V

IV

VI

VII

II

I. Lettramme elektrisk drevet
fremre senkeseng.

II. Stor dinett med Isofix som
option og opptil 5 godkjente
seter.

III. Panorama og takvindu.

IV. Moderne interiørdesign.

V. Multi-media vegg og touch
skjerm kontroll panel.

VI. Dobbelt gulv i dinetten
med varme og lagrings
løsning.

VII. Valg av Truma, Alde og
Webasto varme. Gulvvarme
(elektrisk eller vannburen)
som standard på samtlige
serier.
2019bobiler
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INTERIØR

MATRIX supreme / plus _ Symphony white

48

adria

2019bobiler

MATRIX axess _ Tempo Brown
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adria
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matrix
supreme

matrix
plus

50

adria

2019bobiler

Matrix Supreme. Den ultimate crossover med silver alu-metallic karosseri og det mest luksuriøse interiør og høyeste spesifikasjoner.
Symphony White interiør design.
Matrix Plus. Mellom-klassen i crossover, med hvitt karosseri og valg av førerhus farge, moderne interiør og høye spesifikasjoner. Symphony
White interiør design.

SYMPHONY WHITE
2019bobiler
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matrix
axess

52

adria

2019bobiler

Matrix Axess. Innstegsnivået på crossover, med hvitt karosseri, moderne interiør og gode spesifikasjoner. Tempo Brown interiør design og sittemøbler.

TEMPO BROWN
2019bobiler
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MATRIX

crossover

Planløsninger
M 670 DL

L (mm) 7503

M 670 SC

L (mm) 7503

M 670 SL

L (mm) 7383

M 670 SLT

L (mm) 7503

M 700 SL

L (mm) 7800

4+1

B (mm) 2299

5

B (mm) 2299

5+1

B (mm) 2299

5

B (mm) 2299

5+1

B (mm) 2299

L (mm) 7503

M 670 SC

L (mm) 7503

M 670 SL

L (mm) 7383

M 670 SLT

L (mm) 7503

B (mm) 2299

5

B (mm) 2299

5

B (mm) 2299

5

B (mm) 2299

L (mm) 5969

M 670 DL

L (mm) 7503

M 670 SC

L (mm) 7503

M 670 SL

L (mm) 7383

M 670 SP

L (mm) 7383

B (mm) 2299

4

B (mm) 2299

5

B (mm) 2299

5

B (mm) 2299

5

B (mm) 2299

5

5

5

5

MATRIX supreme

4

M 670 DL
4

4

5

+1

5

5

MATRIX plus

+1

M 590 ST
4

4

5

+1

5

5

MATRIX axess

4

+1
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Antall sengeplasser

Antall sitteplasser

Kjøkken

Bord

Sitteområde

Garderobe

Senger

Baderom

Gulv

crossover

or

LENGDE 7383 - 7503 mm
BREDDE 2299 mm
HØYDE 2810 mm
VEKT
3500 - 4400 kg
MOTOR 2,3 130 /150/180 JTD
or

LENGDE 5969 - 7503 mm
BREDDE 2299 mm
HØYDE 2810 mm
VEKT
3500 - 4000 kg
MOTOR 2,0 130 /160 HDI

L = Lengde B = Bredde

• Adria 'Comprex' karosseri konstruksjon, silver metallic alu karosseri og
panorama vindu.
• Symphony White interiør styling med valg av tekstiler og nye interiørtekstiler.
• Luksuriøst bakre soverom og elektrisk drevet fremre senkeseng.
• 'V design' kjøkken med stort kjøleskap, tre bluss komfyr og ovn.
• Romslig dinett på dobbelt gulv med et 5. godkjent sete og Isofix option.
• Multi-media vegg og touch-screen kontroll ved inngangen. Tv-holder innfelt
i overskap.
• Truma eller Alde varme med Webasto booster som tilvalg.
• Nye fabrikkmonterte utstyrstilvalg.

•
•
•
•
•
•

Adria 'Comprex' karosseri konstruksjon, hvitt karosseri og panorama vindu.
Symphony White interiør styling med valg av tekstiler og nye interiørtekstiler.
Luksuriøst bakre soverom og elektrisk drevet fremre senkeseng.
'V design' kjøkken med stort kjøleskap, tre bluss komfyr og ovn som tilvalg.
Romslig dinett på dobbelt gulv med 5. godkjent sete og Isofix option.
Multi-media vegg og touch-screen kontroll ved inngangen. Tv-holder innfelt
i overskap.
• Truma eller Alde varme med Webasto booster som tilvalg.
• Nye fabrikkmonterte utstyrstilvalg.

•
•
•
•
•
•

Adria 'Comprex' karosseri konstruksjon, hvitt karosseri og panorama vindu.
Tempo Brown interiør styling med valg av tekstiler og nye interiørtekstiler.
Luksuriøst bakre soverom og elektrisk drevet fremre senkeseng.
'V design' kjøkken med stort kjøleskap, tre bluss komfyr og ovn som tilvalg.
Romslig dinett på dobbelt gulv med 5. godkjent sete og Isofix option.
Multi-media vegg og touch-screen kontroll ved inngangen. Tv-holder innfelt
i overskap.
• Truma varme.
• Nye fabrikkmonterte utstyrstilvalg.

2019bobiler

MATRIX plus

LENGDE 7383 - 7800 mm
BREDDE 2299 mm
HØYDE 2810 -2855 mm
VEKT
3500 - 4500 kg
MOTOR 2,3 130 /150/180 JTD

MATRIX supreme

Nøkkeldetaljer

MATRIX axess

Nøkkeldata

MATRIX

adria
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MATRIX

crossover
UTVENDIG FINISH

INTERIØR

supreme
SILVER METALLIC

SYMPHONY WHITE

plus
HVIT
GRÅ METALLIC
SILVER METALLIC

SYMPHONY WHITE

axess

HVIT

TEMPO BROWN
56
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MER

STOFFTREKK

TEKNISK
INFORMASJON

SYSTIL

www.adria.nu

ZANNA

LEATHER AGNES

LEATHER EDWARD

ZANNA

LEATHER AGNES

LEATHER EDWARD

LOUIS
2019bobiler
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halvintegrert

Blue-sky tankegang.
Coral med sin sky-line utvendige profil, eksklusive sky-roof og sky-lounge er resultatet av blue-sky tankemåte ved designet av en halv-integrert bobil. Luksuriøse
bobiler med høyt spesifikasjonsnivå, komfort og praktiske detaljer i Axess, Plus og Supreme modeller med et bredt utvalg av grunnriss. Nytt til sesongen
2019 er vår 'Open Salon' grunnriss som tilfører ny fleksibel plass og en ekstra soveplass. Det er detaljforbedringer over hele serien, inkludert det nye tilvalget
fabrikkmontert utstyr og valg av interiørtekstiler.

CORAL SUPREME

CORAL PLUS

CORAL AXESS

58
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halvintegrert

CORAL
SERIEN

adria
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coral

Coral, en bobil designet rundt den eksklusive sky-roof og sky-lounge, som sørger for perfekt komfort og praktisk bruk til et bredt utvalg av grunnriss og coral
utstyrsnivå, med planløsninger med sengeplass for opptil 3 personer.

UTVENDIGE DETALJER
7

2

1
1. 'ADRIA COMPREX'
karosserikonstruksjon.
2. SKY-LINE utvendig
design med eksklusiv
sky-roof.

6

3. Valg av KAROSSERI
FARGER
(silver på Supreme, hvit på
Plus og Axess).

5

4. BRED 600MM
INNGANGSDØR.
5. LETT TILGANG,
stor utvendig garasje.
6. NYE BAKRE LED
lys (på Supreme).
7. NYE SEITZ S4
rammevinduer.

4
3
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INTERIØR DETALJER
III

I

VII

V

II

VI

IV

I. Multi-media vegg og
touch-skjerm kontroll panel.

II. Dobbelt gulv med samme
høyde rundt hele og integrert
lagring.

III. Eksklusiv sky-lounge
og sky-roof med integrerte
tildekning og ventilasjon.

IV. Stor dinette med Isofix
som option og opptil 5
godkjente seter.

V. Moderne interiør design.

VI. Doble gulv i dinetten med
varme og lagrings løsning.

VII. Valg av Truma, Alde og
Webasto varme.

2019bobiler
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INTERIØR

CORAL supreme / plus _ Symphony white

62

adria
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CORAL axess _ Tempo Brown

2019bobiler
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coral
supreme

coral
plus

64

adria
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Coral Supreme. Den ultimate halv-integrerte bobilen, med silver alu-metallic karosseri og det mest luksuriøse interiøret og de høyeste spesifikasjonene.
Symphony White interiør design.
Coral Plus. Mellomnivået på de halv-integrerte bobilene med hvitt påbygg og valg av farge på førerhus. Luksuriøst interiør og høye spesifikasjoner.
Symphony White interiør design.

SYMPHONY WHITE
2019bobiler
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coral
axess

66

adria
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Coral Axess. Inngangsnivået til halv-integrert bobil med hvitt karosseri, moderne interiør og gode spesifikasjoner. Tempo Brown interiør design.

TEMPO BROWN
2019bobiler
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CORAL

halvintegrert

Planløsninger
S 670 DC

L (mm) 7503

S 670 DL

L (mm) 7503

S 670 SC

L (mm) 7503

S 670 SL

L (mm) 7503

S 670 SLT

L (mm) 7503

3

B (mm) 2299

3+1

B (mm) 2299

3

B (mm) 2299

3+1

5

B (mm) 2299

3

B (mm) 2299

L (mm) 7503

S 670 DL

L (mm) 7503

S 670 SC

L (mm) 7503

S 670 SL

L (mm) 7503

S 670 SLT

L (mm) 7503

B (mm) 2299

3

B (mm) 2299

3

5

B (mm) 2299

3

B (mm) 2299

3

B (mm) 2299

L (mm) 7503

S 670 SC

L (mm) 7503

S 670 SL

L (mm) 7503

B (mm) 2299

3

B (mm) 2299

3

B (mm) 2299

4

5

5

CORAL supreme

4

S 670 DC
4

4

+1

5

5

CORAL plus

3

+1

S 670 DL
3

4

5

+1

5

CORAL axess

+1
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Antall sengeplasser

Antall sitteplasser

Kjøkken

Bord

Sitteområde

Garderobe

Senger

Baderom

Gulv

halvintegrert

or

LENGDE 7503 mm
BREDDE 2299 mm
HØYDE 2850 mm
VEKT
3500 - 4400 kg
MOTOR 2,3 130/150/180 JTD

or

LENGDE 7503 mm
BREDDE 2299 mm
HØYDE 2850 mm
VEKT
3500 - 4000 kg
MOTOR 2,0 130/160 HDI

L = Lengde B = Bredde

• Adria 'Comprex' karosserikonstruksjon, silver metallic alu karosseri og sky
roof panorama.
• Adria eksklusiv sky-lounge og sky roof med integrert tildekning og ventilasjon.
• Symphony White interiør styling med valg av stoffer og nye interiørtekstiler.
• 'V design' kjøkken med stort kjøleskap, tre bluss komfyr og tilvalget ovn.
• Romslig dinette på dobbelt gulv med 5. godkjent sete og tilvalget Isofix.
• Multi-media vegg og touch-screen kontroll vid ingång. Tv-holder infällt i
överskåp.
• Truma eller Alde varme med Webasto booster som tilvalg.
• Klar til å dra! Nye fabrikkmonterte utstyrs tilvalg.

• Adria 'Comprex' karosserikonstruksjon, hvitt karosseri og sky roof panorama.
• Adria eksklusive sky-lounge og sky roof med integrert skjerming og ventilasjon.
• Symphony White interiør styling med valg av stoffer og nye interiørtekstiler.
• 'V design' kjøkken med stort kjøleskap, tre bluss komfyr og tilvalget ovn.
• Romslig dinette på dobbelt gulv med 5. godkjent sete og tilvalget Isofix.
• Multi-media vegg og touch-screen kontroll ved inngangen. Tv-holder innfelt
i overskap.
• Truma eller Alde varme med Webasto booster som tilvalg.
• Nye fabrikkmonterte utstyrs tilvalg.

• Adria 'Comprex' karosserikonstruksjon, hvitt karosseri og sky roof panorama.
• Adria eksklusive sky-lounge og sky roof med integrert skjerming og
ventilasjon.
• Tempo Brown interiør styling med valg av stoffer og nye interiørtekstiler.
• 'V design' kjøkken med stort kjøleskap, tre bluss komfyr og tilvalget ovn.
• Romslig dinette på dobbelt gulv med 5. godkjent sete og tilvalget Isofix.
• Multi-media vegg og touch-screen kontroll ved inngangen. Tv-holder innfelt i
overskap.
• Truma varme.
• Nye fabrikkmonterte utstyrs tilvalg.
2019bobiler

CORAL plus

LENGDE 7503 mm
BREDDE 2299 mm
HØYDE 2850 mm
VEKT
3500 - 4400 kg
MOTOR 2,3 130/150/180 JTD

CORAL supreme

Nøkkeldetaljer

CORAL axess

Nøkkeldata

CORAL

adria
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CORAL

halvintegrert
UTVENDIG FINISH

INTERIØR

supreme
SILVER METALLIC

SYMPHONY WHITE

plus
HVIT
GRÅ METALLIC
SILVER METALLIC

SYMPHONY WHITE

axess

HVIT

TEMPO BROWN
70
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MORE

STOFFTREKK

TECH
INFO

SYSTIL

WWW.ADRIA-MOBIL.COM

ZANNA

LEATHER AGNES

LEATHER EDWARD

ZANNA

LEATHER AGNES

LEATHER EDWARD

LOUIS
2019bobiler
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alkovmodell

For ekstra store opplevelser.
Coral XL serien setter målestokken for stilig og praktiske alkove bobiler. Smekre linjer og romslige praktiske interiører med sengeplass for opptil syv personer
og med opptil syv godkjente seter gjør de perfekte for store familier og grupper. Nytt til sesongen 2019 er detaljforbedringer over hele serien og alle modellene
tilbyr tilvalget fabrikkmontert utstyr.

CORAL XL PLUS

CORAL XL AXESS

72
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alkovmodell

CORAL XL
SERIEN

adria
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coral xl

Coral XL, en bobil designet med praktisk bruk og komfort i tankene, for å innkvartere store grupper og tilby ekstra store opplevelser. Tilgjengelig i Plus og Coral xl
Supreme modeller, på Citroen Jumper og Fiat Ducato, med valg av grunnriss og utstyrsnivåer.

EKSTERIØR DETALJER
7
5
1. ADRIA 'COMPREX'
karosserikonstruksjon.

1

3

8

2. LETT TILGANG, stor
utvendig garasje.
3. STOR ALKOVE
profil med panorama
takvindu.

6

4. AUTOMOTIVT
SIDESKJØRT med tilvalget
inngangstrinn.

2

5. BRED 600MM
INNGANGSDØR
og to sidevinduer.
6. DYNAMISK
ENDEVEGG design
med nye bakre LED lys
som option.
7. HVITT PÅBYGG
med valg av farge på
førerhuset.
8. NYE SEITZ S4
rammevinduer.
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4

INVÄNDIGA EGENSKAPER

IV

III
I

V

II

VII

I. Multi-media vegg og touch
skjerm kontroll panel.

II. Moderne interiørdesign
med valg av tekstiler og
interiørtekstiler.

III. Romslig interiør med
lagringsløsninger rundt hele.

VI

IV. Lettramme fremre
senkeseng, med panorama
vindu.

V. Smart kjøkken med slim
tower kjøleskap og alle
funksjoner.

VI. Stor dinett med opptil syv
godkjente seter og tilvalget
Isofix.

VII. Valg av Truma, Alde og
Webasto varme

2019bobiler
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INTERIØR

CORAL XL plus _ Symphony white

76
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CORAL XL axess _ Tempo brown

2019bobiler
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coral xl
plus

78
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Coral XL Plus. Toppnivået i XL serien, med hvitt påbygg og valg av farge på førerhuset. Moderne interiør og høye spesifikasjoner. Symphony White interiør design.

SYMPHONY WHITE
2019bobiler

adria

79

coral xl
axess

80
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Coral XL Axess. Innstegsnivået XL i serien, med hvitt karosseri og moderne interiør og godt spesifikasjonsnivå. Tempo Brown interiør design.

TEMPO BROWN
2019bobiler

adria

81

CORAL XL

alkovmodell

Planløsninger
L (mm) 7299

A 670 SL

L (mm) 7360

A 670 SP

L (mm) 7299

7

B (mm) 2299

5+1

5

B (mm) 2299

6

B (mm) 2299

L (mm) 7299

A 670 SL

L (mm) 7360

A 670 SP

L (mm) 7299

B (mm) 2299

5

B (mm) 2299

6

B (mm) 2299

6

2x

A 670 DK

adria

5

5

2x

6

+1

2x

CORAL XL axess

7
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5

2x

CORAL XL plus

A 670 DK
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Antall sengeplasser

Antall sitteplasser

Kjøkken

Bord

Sitteområde

Garderobe

Senger

Baderom

Gulv

Nøkkeldetaljer

LENGDE 7299 - 7360 mm
BREDDE 2299 mm
HØYDE 3070 mm
VEKT
3500 - 4400 kg
MOTOR 2,3 130/150/180 JTD

• Adria 'Comprex' karosserikonstruksjon, hvitt karosseri og smekkert alkove soverom. Symphony White interiør styling med valg av stoffer og nye interiørtekstiler.
• Smart kjøkken med tre bluss komfyr, servant, slim tower kjøleskap og ovn som
tilvalg.
• Multi-media vegg og touch-screen kontroll ved inngangen. Tv-holder innfelt i
overskap.
• Stor dinette med 5. godkjent sete.
• Truma eller Alde varme.
• Nytt fabrikkmontert utstyr som tilvalg

LENGDE 7299 - 7360 mm
BREDDE 2299 mm
HØYDE 3070 mm
VEKT
3500 - 4000 kg
MOTOR 2,0 130/160 HDI

• Adria 'Comprex' karosserikonstruksjon, hvitt karosser og smekkert alkove
soverom.
• Tempo Brown interiør styling med valg av stoffer og nye interiørtekstiler.
• Smart kjøkken med tre bluss komfyr, servant og slim tower kjøleskap.
• Multi-media vegg og touch-screen kontroll ved inngangen. Tv-holder innfelt i
overskap.
• Stor dinett med 5. godkjent sete.
• Truma varme.
• Nytt fabrikkmontert utstyr som tilvalg.

2019bobiler

CORAL XL plus

Nøkkeldata

or

L = Lengde B = Bredde

CORAL XL

CORAL XL axess

alkovmodell

adria
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CORAL XL

alkovmodell
UTVENDIG FINISH

INTERIØR

plus
HVIT
GRÅ METALLIC
SILVER METALLIC

SYMPHONY WHITE

axess

HVIT

TEMPO BROWN
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MER

STOFFTREKK

ZANNA

TEKNISK
INFORMASJON

SYSTIL

LEATHER AGNES

www.adria.nu

LEATHER EDWARD

LOUIS
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compact

Kompakte dimensjoner,
uendelige muligheter.
Compact, en virkelig bybobil med kompakte dimensjoner og uendelige muligheter. Høyt nivå på spesifikasjoner, komfort og praktisk i bruk i Axess og Plus
modeller med et bredt utvalg grunnriss. Serien omfatter de innovative Compact Slide Out modellene som gir langsenger i en bobil på under 6m. Ny til sesongen
2019 er det detaljforbedringer i hele serien og alle modeller har tilvalget fabrikkmontert utstyr.

COMPACT PLUS/
SLIDE OUT

COMPACT AXESS

86
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compact

COMPACT
SERIEN

adria
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compact

Compact, den perfekte bobilen for opptil tre personer. Lett å anvende, kan gå nesten over alt med enestående komfort og praktiske detaljer. Tilgjengelig i Plus
og Supreme modeller, på Citroen Jumper og Fiat Ducato, med valg av grunnriss og utstyrsnivåer.

UTVENDIGE DETALJER
5
6
3

1
8
1. ADRIA 'COMPREX'
karosserikonstruksjon.
2. LETT TILGANG, stor
utvendig garasje.
3. MODERNE
AERODYNAMISK CAP
med panorama vindu.
4. AUTOMOTIVE
sideskjørt.
5. SLIDEOUT
MODELLER MED 70CM
utvidbart bakre soverom når
parkert.

7

6. HVITT KAROSSERI med
valg av farge på førerhus.
7. DYNAMISK
ENDEVEGG design med
nye bakre LED lamper.
8. SLIM-FIT EKSTERIØR
med karosseribredde
2,12m.
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2
4

INTERIØRDETALJER

I
IV

V

II

III

VI

I. Romslig interiør med
lagringsløsninmger rundt
hele.

II. Smart kjøkken
med kjøleskap og alle
funksjonaliteter.

III. Dinette på dobbelt gulv,
med varme og tilvalget Isofix.

IV. Ergo baderom med
oppfellbar servant.

V. Malaga interiør design
med valg av stoffer og
interiørtekstiler.

VI. Truma varme.

2019bobiler
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compact

plus slide out

compact
plus

compact
axess

90

adria
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Compact Plus. Toppmodellen i serien, med hvitt påbygg og valg av farge på førerhus. Moderne interiør og høye spesifikasjoner. Malaga interiør design.
Compact Plus Slide Out basert på Plus modellen, med innovativ, eksklusiv Slide Out funksjon, i SL og SC grunnriss, med stor komfortabel seng og skylight.
Compact Axess. Innstegsmodellen i Compact serien, med hvitt karosseri, moderne interiør og gode spesifikasjoner. Malaga interiør design.

Malaga
2019bobiler
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compact
COMPACT plus slide out

Planløsninger
SLS
3

L (mm) 5999

4

SL
4

L (mm) 6620

SP

B (mm) 2120

3

L (mm) 6620

SP

B (mm) 2120

3

L (mm) 5999

4

B (mm) 2120

COMPACT plus

3

B (mm) 2120

SL
4

4

B (mm) 2120

COMPACT axess

3

L (mm) 5999

92

adria

2019bobiler

Antall sengeplasser

Antall sitteplasser

Kjøkken

Bord

Sitteområde

Garderobe

Senger

Baderom

Gulv

L = Lengde B = Bredde

LENGDE 5999 mm
BREDDE 2120 mm
HØYDE 2750 mm
VEKT
3500 kg
MOTOR 2,3 130/150/180 JTD

• Adria 'Comprex' karosserikonstruksjon, med hvitt karosseri.
• Malaga interiør styling med valg av stoffer og nye interiørtekstiler.
• Smart kjøkken med tre bluss komfyr, servant, slim tower kjøleskap og tilvalget
ovn.
• Dinette på dobbelt gulv, med varme og tilvalget Isofix.
• Smart lagring rundt hele.
• Truma varme.
• Nye fabrikkmonterte utstyrstilvalg.
• (4E) med elektrisk gulvvarme som standard.

LENGDE 5999 - 6620 mm
BREDDE 2120 mm
HØYDE 2780 mm
VEKT
3500 kg
MOTOR 2,3 130/150/180 JTD

• Adria 'Comprex' karosserikonstruksjon, med hvitt karosseri.
• Malaga interiør styling med valg av stoffer og nye interiørtekstiler.
• Smart kjøkken med tre bluss komfyr, servant, slim tower kjøleskap og tilvalget
ovn.
• Dinette på dobbelt gulv, med varme og tilvalget Isofix.
• Smart lagring rundt hele.
• Truma varme.
• Nye fabrikkmonterte utstyrstilvalg.
• (4E) med elektrisk gulvvarme som standard.

LENGDE 5999 - 6620 mm
BREDDE 2120 mm
HØYDE 2780 mm
VEKT
3500 kg
MOTOR 2,0 130/160 HDI

• Adria 'Comprex' karosserikonstruksjon, med hvitt karosseri.
• Malaga interiør styling med valg av stoffer og nye interiørtekstiler.
• Smart kjøkken med tre bluss komfyr, servant, slim tower kjøleskap og tilvalget
ovn.
• Dinette på dobbelt gulv, med varme og tilvalget Isofix.
• Smart lagring rundt hele.
• Truma varme.
• Nye fabrikkmonterte utstyrstilvalg.
• (4E) med elektrisk gulvvarme som standard.
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MER

STOFFTREKK

SYSTIL

TEKNISK
INFORMASJON
www.adria.nu

JEANIN

LOUIS

LOUIS
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Nye interiørtekstiler

SYSTIL

Nytt til sesongen 2019 på Adria bobiler, er at du kan nå velge ulike systiler og nye interiørtekstiler,
fra et storartet utvalg av puter for å tilføre litt mer personlighet. Det er opptil seks puter fargemessig
tilgjengelig for bobiler og kombinert med din bobils interiørmøblement og tekstilvalg betyr en mye
mer personlig stil - din!

SONIC

MATRIX _ CORAL

COMPACT

NYE PUTE TEKSTILER
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SOPHISTICATED CLASSIC

VIOLET CHICK

OCEAN SERENITY

AUTUMN CALMNESS

SPRING GARDEN

CHERRY PUNCH

MER

Klar til å dra

TEKNISK
INFORMASJON
www.adria.nu

NYTT FABRIKKMONTERT UTSTYR
For ethvert eventyr trenger du alltid ekstra utstyr! Adria leverer nå som tilvalg fabrikkmontert utstyr, og benytter bare topp-merkene. Det
viktige livsstilsutstyret blir installert på en sidelinje på Adria Mobil's "state of the art" fabrikk av våre dyktige ansatte, som sikrer fullstendig
sinnsro. Dette nye programmet kan bli bestilt hos din Adria forhandler og gjelder de fleste 2019 bobiler. Klar til å dra utstyr omfatter de
følgende tilvalgene:

FORTELT TIL MARKISE

TAKMONTERT
AIR CONDITION

SOLAR PANELER

Gå til www.adria.nu for mer informasjon og kjøretøy tilgjengelighet.
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VERDENSLEDENDE
PARTNERE

GODTA INGEN
KOMPROMISSER

TINA MAZE. Dobbelt verdensmester og dobbelt
olympisk gullmedaljevinner. En av de beste alpinister
noen gang, Tina Maze, fra Slovenia, bruker sin Sonic
med sin nye familie, følger snøen for å stå på ski og
vinden, for å drive windsurfing.

LIVING IN MOTION

ADRIA MOBIL CYCLING TEAM. Adria’s

filosofi om “living in motion” er aldri bedre
illustrert enn i sin støtte til sykling. Adria-Mobil
Cycling Team er det ledende Slovenske sykkellaget
i UCI European Tour de siste seks årene. For mer
informasjon besøk www.adria-mobil-cycling.com
Ny Camping &
Caravanning Guide.
Gratis ved kjøp av alle
nye 2019 modeller.
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EKSTREME
PRESTASJONER

Les det siste om våre verdensledende
partnere i den nye utgaven av Inspirations
magazine, online på www.adria.nu

JAKOV FAK. Dobbelt verdensmester
i skiskyting, sølvmedaljevinner ved
de olympiske leker i 2018 og bronse i
Vancouver i 2010, er Adria ambassadør
og Sonic Supreme bruker.

TATT TIL DET
YTTERSTE

KTM. Hver januar siden 2013 er
en flåte av Adria Sonic og Matrix
bobiler, rett fra samlebåndet sendt
til Dakar Rally i Sør-Amerika av vår
partner og Dakar vinner, Red Bull KTM
Factory Racing. Kundedesignet Adria
Twins har også blitt spesialbestilt for bruk
som støtte for deres team iMXGP World
Championship.
MATTHIAS WALKNER. 2018 Dakar Rally
Motorsykkel vinner. KTM’s syttende triumf i det
årlige Dakar rally, seks ganger støttet av Adria
bobiler.
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Adria AB
Box 15
561 06 TENHULT
SVERIGE

Slovenia. Din camping destinasjon.
www.slovenia.info

Hensikten med denne katalogen er illustrerende. Bildene inne i katalogen kan vise noen elementer som ikke hører med til standardutstyret eller vise produkter tilhørende forskjellige
markeder. Produktene kan endres ut fra tekniske eller kommersielle grunner som følge av lovendringer. Vennligst kontakt din forhandler for å få detaljert informasjon før kjøp.
Utgitt av: Adria Mobil, d.o.o.; Art Direction: Pubblimarket2; Produksjon: Enigma Novo mesto d.o.o.; Fotografi: Branko Čeak, Jože Maček, Jure Horvat, Domen Pal, Styling: Nataša Mandelj Čeak;
Lifestyle photos: Luca Masarà, Shutterstock, iStock; Styling: Chiara Gennari; Dakar: Edoardo Bauer, Edmunds J. KTM Images; Photo Adria Mobil Cycling: Vid Ponikvar/Sportida; Renders: Inpac d.o.o.;
Copy: Neil Morley; Litografi: Tomo Per; Takk til: Mueller; Trykket av: Tiskarna Petrič d.o.o.

