BOBILER

#inspiringadventures

Inspirasjon til dine eventyr.

Adrias kolleksjon av bobiler

Vi har den beste jobben i verden
Vi skaper inspirasjon til eventyrene dine
Vi designer campingvognene våre fra hjertet og sjelen
Designet for å leve i
Designet for å opptre med
En nyskapende ånd og en besettelse for kvalitet
Vi vet at det aldri bare er et kjøretøy, det er en del av historien din
Hva venter du på?

Adrias merkevareløfte
er å levere førsteklasses
kvalitet, design og verdi for
minneverdige opplevelser.

SE MER PÅ: WWW.ADRIA.NO
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Hvorfor velge Adria?
hvis du søker frihet og event yr , så er
det å eie en bobil et meget godt valg .

d i t t

d i t t

k j ø r e t ø y

s t e d å b o

Frihet og eventyr når du ønsker det,
bare planlegg utfluktene dine og dra!

Reis med familien, vennene og
gjenstandene dine, i din egen
omgivelse og ut fra dine standarder.

d i n

d i n a

d i n

r e i s e r u t e

e v e n t y r

s i n n s r o

Reis uavhengig, lag din egen
reiserute og finn dine egne steder
borte fra folkemengdene.

Livet endrer seg med en
campingvogn, ved at den
tilbyr uendelige muligheter for
eventyrene dine.

Adria er en av Europas ledende
produsenter av fritidskjøretøy og har
produsert over 600 000 kjøretøy
siden 1965.

Bobiler som inspirerer
årsakene til å velge adria har aldri
vært så overbevisende som nå .

LI D E N S K A P.

Over femti års erfaring, dyktighet og lidenskap brukt på alle kjøretøyer.
INSPIRERT

DESIGN.

Bobiler designet for å leve i og designet for å prestere med.
VERDENSKLASSE

-

PRODUKSJON.

ISO 9001 EFQM 5-stjerners sertifiserte avanserte produksjonsanlegg.
BÆREKR AFT.

Miljøstyringssystem sertifisert i henhold til ISO 14001. Forpliktet til bærekraftig
utvikling, forebygging og reduksjon av miljøpåvirkninger.
FØRSTEKLASSES

K VALITET.

Verdensklasseproduksjon og kvalitetskontroll-teknikker som gir holdbarhet
og pålitelighet.
SINNSRO.

Klasseledende garanti og støtte fra over 500 Adria-forhandlere og
reservedelsforsyningstjenester og ettersalgstjenester.
PRISBELØNTE

KJØRETØYER.

Uavhengige priser for design, innovasjon, kvalitet og kundetilfredshet.

Se film av produksjonsprosessen på www.adria.no
bobiler
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Høydepunkter
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Bobilene våre kommer nå i nye Fiat Ducato, basiskjøretøyet som tilbyr det siste innen design, ytelse,
komfort og sikkerhet.

Undersøk 360-graders
navigerbare bilder, planløsninger,
datatekniske spesifikasjoner og
produktkonfiguratoren vår på
www.adria.no

sonic
möt nya generationen
Stil, ytelse og komfort alt i ett.
Opplev helårsstil, ytelse og kompromissløs komfort i alle
luksusturene dine.

Høydepunkter

SE
PÅ NETT

ADRIA
MACH
F o r e t e n k l e r e l i v.
Smartkontroll-appen Adria MACH
kan brukes til Sonic og Supreme og
til Plus-modeller av Matrix og Coral.

INSPIRERT DESIGN

MODERNE BOAREALER

SIGNATURTREKK

INSPIRERTE LØSNINGER

HJEMMEFØLELSE

Inspirert design for utmerket stil,
ytelse og komfort.

Inspirerte, elegante rom som er
designet uten kompromisser.

Eksklusive Sonic-signaturtrekk
ment for luksusturer.

Innovative løsninger for inspirerte
ferieopphold.

Elegant, førsteklasses interiør
og en spesiell atmosfære.

bobiler
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Høydepunkter
a xess - modeller blir med i den nye generasjonen
De mest solgte bobilene våre, Supreme-, Plus- og
Axess-modellene med inspirert design, kan komme
i et valgfritt basiskjøretøy.

coral

matrix

När du har upplevt den nya
generationen Coral följer du himlen!
Med Adrias exklusiva designade
SunRoof och nya moderna
boendeutrymmen.

Lev ditt beste liv med den nye
generasjonen Matrix. En bobil
som tar stil og allsidighet til et nytt
nivå, noe som gjør hver dag til et
nytt eventyr.

Supreme-, Plus- og
Axess-modeller for Fiat Ducato.

Supreme-, Plus- og Axessmodeller for Fiat Ducato.

FØLG SKYEN!
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LEV DITT BESTE LIV.

INSPIRERT DESIGN

SIGNATURTREKK

HJEMMEFØLELSE

MODERNE BOAREALER

INSPIRERTE LØSNINGER

Inspirert design for utmerket stil,
ytelse og komfort.

Eksklusive
Adria-signaturtrekk.

Elegant, førsteklasses interiør
og en spesiell atmosfære.

Inspirerte, elegante rom som er
designet uten kompromisser.

Innovative løsninger for inspirerte
ferieopphold.

adria
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Undersøk 360-graders
navigerbare bilder, planløsninger,
datatekniske spesifikasjoner og
produktkonfiguratoren vår på
www.adria.no

basfordon

PLANLØSNINGER I
MATRIX OG CORAL
Tilgjengelig i flere
planløsninger å velge mellom.

Höjdpunkter

SE
PÅ NETT

Den nye Fiat Ducato, basiskjøretøyet som byr
på det siste innen design, ytelse, komfort og
sikkerhet. Kraftige og effektive 2.2 l Multijet
3 (Euro 6.d Final)-motorer, i manuell eller
automatisk girkasse (fra 140 hk), den nyeste
innen eksteriør og interiør-design, og nytt
førerhus, dashbord, maskinvare, programvare
og førerstøtte- og sikkerhetsstøttesystem.
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Designet for å leve i
DETALJER BETYR NOE
Alle bobilene våre er designet for å leve i, detaljene betyr mye og
hver centimeter teller. Vitenskapen om hvordan planløsninger og
konstruksjoner settes opp på riktig måte og riktig plass, læres over flere
tiår, og Adria utnytter erfaringene sine på alle planløsningene.

SE
PÅ NETT

10

adria

bobiler

Undersøk 360-graders
navigerbare bilder, planløsninger,
datatekniske spesifikasjoner og
produktkonfiguratoren vår på
www.adria.no

opphold

Moderne kvalitetsmøbler for oppholdsrommene, et utvalg av møbelsett
og et fritt valg av tekstiler og myke møbler.
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kjøkken

Inspirerende kjøkkendesign basert på ergonomiske prinsipper om stil,
god plass og funksjonalitet, og som er satt sammen med de beste apparatene.
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bad

Praktiske bad i hotellstil med kvalitetsinnredning og innslag av luksus.
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soverom

Et utvalg av soveløsninger – senger som man kommer lett fram til og med
optimaliserte dimensjoner, lysdesign og svært behagelige madrasser.
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Sov godt
Vi tilbyr en rekke madrasser av førsteklasses
kvalitet som gir god komfort og støtte. Vi
tilbyr blant annet en skumkonstruksjon
med høy motstand, lettstelt stoff og naturlig
beskyttelse mot bakterier, lukt og statisk
elektrisitet.

SØLVBESKYTTELSE

STOFF

100%

luftstrikket stoff

glidelås

vaskbar på

40°

tørking i luft,

100 % naturlig

giftfri

antistatisk

antibakteriell

luktfri

ikke maskin

bobiler
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oppbevaring

belysning

Stor volumoptimalisert lagring overalt,
som store garasjer med strøm og lys.

Inspirerte underholdningsløsninger,
som gjelder USB-porter, lydanlegg
og Bluetooth®-forsterkere.

Styr atmosfæren din med smart
belysning for spot-, LED- og
stemningsbelysning.
16
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adria MACH
For et enklere liv.
Vår mobilapp er en smart-kontroll som du fjernstyrer nøkkelfunksjoner med, overvåker verktøy med og gir tilgang til
brukerhåndbøker, navigasjonsdata og Mobile Office-funksjoner med, ved at du bruker smarttelefonen din eller nettbrett ditt.
Forhåndsinstallerte standarder i utvalgte modeller, som kan installeres under bestillingen eller etter levering.

MACH PLUS
bruker Bluetooth® Wi-Fi og LTE lokalt og eksternt* blant
nøkkelfunksjoner (kontrollpanel, oppvarming, klimaanlegg**
kjøleskap, belysning, vannpumpe, vanntanknivå og batteristatus)
med statistikk- og prediksjonsfunksjon. MACH plus kan i tillegg
overvåke lufttrykk, fuktighet utenfor og gi tilgang til interaktive
brukerhåndbøker, kjøretøy-informasjon, nivelleringsdata og
Mobile Office Wi-Fi hotspot*-funksjonalitet
(tilgang til nett, IP-radio og TV).

HVORDAN MACH VIRKER

Undersøk mer på www.adria.no/mach-app

INSTALLER
appen fra Google Play eller
Apple Store, eller besøk
www.adria.no/mach-app

KOBLE
til kjøretøyet ditt.

LAG
din Adria ID.

NYT
en skreddersydd opplevelse.

*SIM-kort kreves.
bobiler
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Designet for å prestere

2

ÅRS*ADRIA
garanti

7

ÅRS* ADRIA
TETTHETS

garanti
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MER

TEKNISK
INFO
WWW.ADRIA.NO

En ekte verdensprestasjon
Alle Adria-bobiler er også designet for å opptre mesterlig. Alt er omhyggelig designet, utviklet og testet for å sikre din
trygghet, komfort og fornøyelse. Bygget for å nyte, bygget for å vare

1_INSPIRERT DESIGN.
Eksklusivt utvendig styling med dynamiske frontprofiler, stilige hekk og signaturtrekk som Adrias
eksklusive designfunksjoner på flere modeller.

6_LUFTSTRØM.
Adrias sofistikerte Air Flow System gir alle kjøretøyene luftgjennomstrømning og luftsirkulasjon uten
fare for at luft lekker.

2_BASISKJØRETØY.
Perfekt integrasjon med basiskjøretøyet, Fiat. De nyeste Euro 6-motorene og en rekke
førerstøttesystemer og sikkerhetsstøttesystemer.

7_VINDUER OG DØRER.
Store, avanserte panoramavinduer med innebygde funksjoner. Alle vinduene og dørene sørger for
god, naturlig belysning, lufting, privatliv og sikkerhet.

3_KAROSSERIKONSTRUKSJON.
Adrias unike Comprex-karosserikonstruksjon kombinerer vridningsstyrken til treet, holdbarheten til
polyester og polyuretans egenskaper til å avverge fuktighet.

8_MØBLER OG OPPBEVARING.
Et mesterlig bygget skap med oppvarming og luftstrøm integrert for optimal termisk effektivitet.
Stort garasjedesign, med lys og strøm og store oppbevaringsløsninger på innsiden.

4_KLIMAKONTROLL.
Designet for å klare seg hele året med optimalisert varmeeffektivitet av Truma eller Alde. Nøye
konstruert og testet i ekstreme grader i klimakammeret vårt.

9_KOMFORT.
Moderne boarealer med optimalisert plass og funksjonalitet for behagelig opphold og
hjemmefølelse.

5_ISOLASJON.
De nyeste varmeisoleringsmaterialene og sofistikert styring av varme og luftstrøm med Adria
Termo-bygg-standarder uten sprekker som lekker luft.

10_KUNDESERVICE.
Klasseledende 2 års generell garanti og 7 års vannskadegaranti som standard, et
forhandlernettverk med over 500 forhandlere, effektiv ettersalgsservice og reservedelsservice, og
veihjelp fra produsenten til basiskjøretøyet.

Noen funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige hos alle modeller. Se www.adria.no for å undersøke de individuelle modellspesifikasjonene og tekniske detaljene.

bobiler

adria
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Karosseri
Adrias bobiler har rykte for å være
roust bygget, noe som gjenspeiler
vår design, konstruksjon og
kvalitetsstyring.

1 Kompositt trepanel
2 Polyuretan-forsegling

Adrias unike ‘Comprex’-karosseri
kombinerer treets vridningsstyrke,
varigheten til polyuretan og
polyesteres egenskaper til å avverge
fuktighet.

3 EPS-isopor
4 Utvendig polyesterkledning
(sidevegg)

TEKNOLOGI

5 Utvendig polyesterkledning (gulv)

Avansert teknologi brukes i
produksjonen, blant annet
Plasmatreat, en robotisert
prosess som renser og
påfører lim for å forsegle igjen
åpninger perfekt.

7

6 XPS Styrofoam, isoleringsskum
7 Forsterket profil i heltre

DOBBELT ETASJE

ÅRS* ADRIA
TETTHETS

garanti

Vennligst sjekk www.adria.no for å få individuelle modellspesifikasjoner og tekniske detaljer.
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* villkor gäller se webbplats för mer information.
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Klimakontroll
Våre campingvogner/bobiler er
bygd i henhold til Adria Termobygg-standarder. Dette gjør dem
velegnet for helårsbruk, med de beste
isolasjonsmaterialene, gjennomtenkt
varmeanlegg og Adrias Air Flow
System, som sikrer god luftsirkulasjon,
luftgjennomstrømning, kjøling og
oppvarming.

Alle kjøretøyer testes i vårt eget
klimakammer, fra -40 til +60 grader og
i luftfuktighet fra 45 % til 80 % mellom
+30 og +60 grader.
For å sikre at du er komfortabel
i varmere vær har vi sørget for
muligheten til god lufting, integrerte
persienner og beskyttelse mot både
sol og varme (termo-shielding) i våre
panoramavinduer. Fabrikktilpasset
klimaanlegg kan bestilles som tilvalg.

OPPVARMING
Truma-varmluft eller Alde
væskebasert sentralvarme, som
fordeler varmen jevnt i boligen.
Valgfri gulvvarme er også mulig å få.

*Noen funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige hos alle modeller.
Se www.adria.no for å undersøke de individuelle modellspesifikasjonene og tekniske detaljene.

Adrias kontroll-app MACH
fjernstyrer eller styrer lokalt*
oppvarming, kjøling og andre
kjøretøyverktøy på utvalgte
modeller (Tilvalg).

bobiler
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Fiat Ducato
Velg den nye Fiat Ducato, basiskjøretøyet som byr på det siste innen design, ytelse, komfort og sikkerhet.
Kraftige og effektive 2.2 l Multijet 3 (Euro 6.d Final)-motorer, på 120 hk*, 140 hk, 160 hk og 180 hk.

Basiskjøretøy
Vi velger basiskjøretøyet
og chassiset for hver
bobil/campingvogn for å
gi best vridningsstyrke,
ytelsesdynamikk og
interiørdesign av boarealene.
Alle kjøretøyene har de
nyeste Euro 6-motorene,
avanserte førerstøtte- og
sikkerhetsstøttesystemer.

Finnes med manuell og automatisk girkasse (fra 140 hk og oppover), den nyeste eksteriør-stylingen og interiørstylingen, som nytt førerhus, dashbord, maskinvare, programvare, førerstøtte- og sikkerhetsstøttesystemer.

EKSTERIØRETS FUNKSJONER

Ny eksteriør-styling med frontgrill og flere andre funksjoner som full-LED-lykter, svart
beskyttelsesplate og tåkelys med svingfunksjon.

16" Light chassi aluminiumsfelger

FIAT DUCATO
LAVPROFIL-CHASSIS
Bevist chassis med følgende funksjoner:
Stiv bakaksel med bladfjærer.
• Opptil 4400 kg totalvekt.
• 16 "hjul som ekstrautstyr for lette
chassismodeller.

22
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16" Heavy chassi aluminiumsfelger/
automatgir

INTERIØRFUNKSJONER

Ny interiørstyling med nytt dashbord, gir og ratt, digitalt
kombiinstrument, ny multimedia og førerstøttesystemer.

Fiat
DESIGN

Fiat
STANDARD UTRUSTNING

Ny exteriör

yes

Airbag förare

s

Ny interiör

yes

Airbag passagerare

s

Centrallås

s

MOTOR

ABS

s

standard

140 Multijet3

ESP

s

160 Multijet3

Manuell luftkonditionering

s

180 MultiJet3

Elektriska sidospeglar

s

DÄCK

Kaptensstol

s

Light chassi

Farthållare & fartbegränsare

s

Mobil/surfplattehållare

s

VÄXELLÅDA

DAB antenn + 4 högtalare

s

Manuell

6-växlad

Stop & start

s

Automat

9-växlad

Instrumentpanel

2nd level
3rd level

Heavy chassi / automatisk växellåda

digital

15" (s) / 16" (o)
16" (s)

Bränsletank (ej Compact)

60 l (s) / 90 (o)

Bränsletank (Compact)

75 l (s) / 90 l (o)
s

Fix & go kit

Vissa funktioner är kanske inte tillgängliga på vissa modeller. Olika paket finns tillgängliga,
kontakta din Adria-återförsäljare eller gå till www.adria.se för mer information.

Navkapslar

s

Kompositbladfjädrar

s*

Aktiv däcktrycksövervakning

o

s standard

o tillval

* Inte på Coral XL modeller.

** Inte på Coral XL modeller.
bobiler
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Kolleksjonen
i n t e g r e r t

MØT DEN NYE
GENERASJONEN

c r o s s o v e r
side

26

side

SONIC
SUPREME

MATRIX
SUPREME

SONIC
PLUS

MATRIX
PLUS

MATRIX
AXESS
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44

s e m i

-

i n t e g r e r t
side

a l c o v e n

64

c o m p a c t
side

CORAL
SUPREME

84

side

96

COMPACT
SUPREME

CORAL
PLUS

CORAL XL
PLUS

CORAL
AXESS

CORAL XL
AXESS

COMPACT
PLUS
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s o n i c

Stil, ytelse og komfort alt i ett.

MØT DEN NYE
GENERASJONEN
26
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INSPIRERT
DESIGN

SIGNATURTREKK

HJEMMEFØLELSE

MODERNE
BOAREALER

INSPIRERTE
LØSNINGER

lo

m

•

til

gj

e

elge
å v
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g

el

e

pl

anløsnin

g

Stil, ytelse og komfort alt i ett.

e

Førsteklasses bobiler med særegen styling, eksklusiv frontmaske og bakre ende. Slitesterk Comprexkarosserikonstruksjon i sølv eller hvit. Føl deg som hjemme i de elegante, moderne boarealene som byr på
komfort hele året rundt.

er

r

ig i fl

MØT DEN NYE GENERASJONEN

l

n

SONIC

e

s o n i c

700 DC
700 DL
700 SL

700 DC
700 DL
700 SL
SONIC SUPREME

Smartkontroll med Adria
MACH-appen.
SONIC PLUS
bobiler
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s o n i c

SE
PÅ NETT

Undersøk 360-graders
navigerbare bilder, planløsninger,
datatekniske spesifikasjoner og
produktkonfiguratoren vår på
www.adria.no

INSPIRERT DESIGN
Inspirert design for utmerket stil,
ytelse og komfort.

Eksteriørets funksjoner

1 STILIG, aerodynamisk eksteriør med stort panoramavindu.
2 EKSKLUSIV FRONT-maske og eksteriørgrafikk.
3 BAKVEGG med luftavleder, støtfanger og multifunksjonelle LED-lykter.
4 COMPREX KAROSSERI-konstruksjon i sølv eller hvit på Fiats lavrammechassis.
5 GARASJE med to dører, stikkontakter og LED-lys.
6 BREDDØR (650 mm) med integrert oppbevaringsbeholder.
7 STORT PANORAMAVINDU og sidevegg med Seitz S4-vinduer.
8 SERVICEOMRÅDE for enkle universalkoblinger.
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SIGNATURTREKK
DOBBELT ETASJE

Eksklusive Sonic-signaturtrekk ment
for luksusturer.

Dobbelt etasje gir et
fulldekket gulv overalt
og 13 cm gulv under
til verktøy, isolasjon og
ekstra oppbevaring.

PANORAMAVINDU
Stort panoramavindu
som gir en lys og romslig
loftfølelse, med integrerte
persienner og med mulighet
for ekstra lufting.

YTELSESSTERK CHASSIS
Fiat Ducatos lavrammechassis gir dobbelt gulv
og holder seg sterkere.
LED-LYS

UTVENDIG GRAFIKK

Eksklusive
multifunksjonelle
LED-baklys som gir
en bil-stil og som
kan brukes til mye.

Bil-stil-grafikk og
krommerker.

bobiler
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HJEMMEFØLELSE
Komfortabelt hjemmemiljø med
flotte oppholdsrom og praktiske
funksjoner, i tillegg til et nytt utvalg
av tekstiler og myke møbler.

•
Loft-innredning med stue i åpen
planløsning og stort panoramavindu.
•
Belysningssystem som kan regulere
stemningslyset.
•
Multimedia-underholdning med
lydanlegg med skjulte høyttalere.
•
Velorganisert lagringsplass med
egne rom til dine personlige ting.
•
Varme fra Truma og Alde.
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Interiørfunksjoner

I. Stort panoramavindu
med persienner
som sørger for god
luftsirkulasjon.

II. Lettvektkonstruksjon
foran nedtrekkbar seng.

III. Boarealer på et helt
plan over dobbeltetasjen.

IV. S-Line-kjøkken,
med stor benkeplate,
oppbevaring og de
beste hvitevarene.

V. Baderomsdesign med
mer plass og komfort, og
med skjult varmeanlegg.

VI. Stort soverom i et
utvalg av sengeformater
og med madrasser av høy
kvalitet.

VII. Multimediavegg, med
TV-holder, USB-port og
ladeplass til mobiltelefon.

bobiler
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Supreme_Moro

s o n i c
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KJØKKEN

BADEROM

S-Line-kjøkken, med LED-belysning, tilbyr mer
benkeplass, mer lagringsplass og de beste hvitevarene.

Luksuriøst baderomsdesign for mer plass og komfort.
•
•
•
•

Komfyr med tre brennere, stor benkeplass og vask.
Tynn og slitesterk FENIX NTM®-benkeplate i laminat.
Store oppbevaringsskuffer med myk lukking.
142 liter tynt absorpsjonskjøleskap.
Ovn standard i Supreme og tilvalg i Plus og Nespresso®kaffetrakter (Standard).

Stort, romslig bad med praktisk vaskestativ.
Speil med spotlys og oppbevaring av personlige gjenstander.
Dusj med elegant dusjvegg, oppvarming og ventilasjon.
Direkte tilgang til garderoben.

Supreme_Moro

•
•
•
•
•

bobiler
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Supreme_Moro

s o n i c
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SENG SOM KAN LØFTES OPP
En seng som er mulig å løfte, slik at
du får bedre plass, flott belysning og
luftsirkulasjon. Større seng 1500 x
1900 mm i lettvektkonstruksjon og
med raus ståhøyde når den ikke er i
bruk.

SOVEROM
Stort, luksuriøst soveromsdesign
bakerst, med alle sengeformater for en
god natts søvn.
• Senger og fjærmadrasser av høy
kvalitet.
• Elegante lagringsløsninger.
• Regulerbar stemningsbelysning.
• USB-porter.

bobiler
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Supreme_Moro

s o n i c

MODERNE BOAREALER
Alt er designet for den ultimate
ferieopplevelsen.

STUE
Moderne stuedesign med lav
seperasjonsvegg og åpen
planløsning.
•
Loftfølelse med åpen stue.
•
Panoramavindu med persienner og
ventilasjon.
•
Hjemmekoselig spisestue med
behagelige sitteplasser.
•
Regulerbar belysning av LED-lys og
spotlys.
•
Stort spisestuesett med sidesofa og
justerbart bord.
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Plus_Naturale

s o n i c

SONIC
MØBELSTILER

Sonic Supreme
med Moro-design, en mørkere finish,
som med LED-belysningen gir en mer
tradisjonell stil.
Sonic Plus
Naturale-design, en lys tre-finish, som
med LED-bakbelysning gir en mer
skandinavisk stil.
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INSPIRERTE LØSNINGER
Oppfinnsomme løsninger for
inspirerende opphold året rundt.

MULTIMEDIA
Nyt en mer digital stue med
digitalt kontrollpanel og en
rekke multimedieløsninger som
Bluetooth®-forsterker, TV-uttak og
TV-holder, ladeplass til mobiletelefon
og USB-porter.

ADRIA MACH
Forhåndsinstallasjon
for MACH
smartkontroll-app.
Adria MACH Plus
(tilvalg).
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BELYSNING

KAFFEMASKIN

Lys som lett
kan reguleres.

Nespresso®-maskin
for en perfekt kaffe
hver gang (standars).

s o n i c

OPPBEVARING
Stor garasje med 120 cm høyde (avhengig av modell),
to dører, 220v / 12v-koblinger og LED-lys. Inngangsdør
som er stille og myk å åpne og en multifunksjonell
oppbevaringsbeholder. Konkave og belyste overskap
som er lette å åpne. Stort garderobedesign og kjøkken
med store skuffeskap og redskapsbeholdere.

VERKTØY
Central Service Area for enkle
verktøyskoblinger og isolert
ferskvannstank med kapasitet på
115 liter.

UTREKKBARE OG
SAMMENLEGGBARE SETER
Tilgjengelig i DL- og DC-planløsninger.

bobiler
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p l a n l ø s n i n g e r

4

4

700 DL
L 7499 (mm)
B 2320 (mm)

4

700 DL
L 7499 (mm)
B 2320 (mm)

4

4+1

700 SL
L 7499 (mm)
B 2320 (mm)

4/5* 4+1

4+1

700 SL
L 7499 (mm)
B 2320 (mm)

4/5* 4+1

SONIC supreme

700 DC
L 7499 (mm)
B 2320 (mm)

4

4

SONIC plus

700 DC
L 7499 (mm)
B 2320 (mm)

MER
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* Tillval 5:e sätesplats
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ANTALL SETER

ANTALL KØYER

KJØKKEN

BORD

SITTEOMRÅDE

GARDEROBE

KØYER

BADEROM

GULV

s o n i c

NØKKEL-data

p l a n l ø s n i n g e r

NØKKELFUNKSJONER

LENGDE
7499 mm
BREDDE
2320 mm
HØYDE
2950 mm

VEKT
3500-4400 kg
FIAT 6D-MOTOR
2,2 140 / 160 / 180 HK

• Adria Comprex-karosseri i sølv og
med stort panorama.
• Heiseseng i lettvekt, myk å åpne og
med lett tilgang til.
• Moderne oppholdsro, kjøkken,
spisestuesett, bad og soverom.

• Multimediavegg med TV-holder,
USB-port og ladeplass for
mobiltelefon.
• Stor garasje med to dører,
stikkontakter og LED-lys.

• Alde-oppvarming.
• Forhåndsinstallasjon for Adria
MACH. Tilvalg Adria MACH Plus.

LENGDE
6999 - 7499 mm
BREDDE
2320 mm
HØYDE
2950 mm

VEKT
3500-4400 kg
FIAT 6D-MOTOR
2,2 140 / 160 / 180 HK

• Adria Comprex-karosseri i sølv og
med stort panorama.
• Heiseseng i lettvekt, myk å åpne og
med lett tilgang til.
• Moderne oppholdsrom, kjøkken,
spisestuesett, bad og soverom.

• Multimediavegg med TV-holder,
USB-port og ladeplass for
mobiltelefon.
• Stor garasje med to dører,
stikkontakter og LED-lys.

• Alde-oppvarming.
• Forhåndsinstallasjon for Adria
MACH. Tilvalg Adria MACH Plus.

bobiler
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s t y l i n g

EKSTERIØR

INTERIØR

SONIC supreme

MORO

SILVERGRÅ METALLIC

SONIC plus

NATURALE
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STANDARD UTVALG av tekstiler
BERNICE

ARNO

BERNICE

s t y l i n g

VALGFRIE tekstiler
LEATHER CHARLES

LEATHER EDWARD

LEATHER CHARLES

LEATHER EDWARD

MER
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m a t r i x

Lev ditt beste liv.

MØT DEN NYE
GENERASJONEN
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INSPIRERT
DESIGN

SIGNATURTREKK

HJEMMEFØLELSE

MODERNE
BOAREALER

INSPIRERTE
LØSNINGER

lo

m

•

til

gj

e

elge
å v
m

g

el

e

e

pl

anløsnin

g

Supreme- Plus- og Axess-modeller. Den mest allsidige bobilen å leve perfekt med. Praktiske funksjoner og moderne
oppholdsrom i hjertet av designet gjør at Matrix setter standardene for stil, teknologi, komfort og praktikalitet.
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M AT R I X
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Det er på tide å leve livet ditt.

670 DC
670 DL
670 SC
670 SL
670 DC
670 DL
670 SC

MATRIX SUPREME

670 SL
670 SC
670 SL

Smartkontroll med Adria
MACH-appen.
MATRIX PLUS

MATRIX AXESS
bobiler
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m a t r i x

SE
PÅ NETT

Undersøk 360-graders
navigerbare bilder, planløsninger,
datatekniske spesifikasjoner og
produktkonfiguratoren vår på
www.adria.no

INSPIRERT DESIGN
Inspirert design med slående allsidighet,
noe som gjør hver dag til et eventyr.

Eksteriørets funksjoner

1 SLANK UTVENDIG profil og frontmaske med integrerte lys.
2 BAKVEGG med luftavleder, støtfanger og Hella LED-lys.
3 EKTERIØR-GRAFIKK.
4 ADRIA COMPREX-karosseri i sølv eller hvit.
5 GARASJE med to dører, stikkontakter og LED-lys.
6 BRED BOLIG - dør med integrert lagringsbeholder.
7 STORT SUNROOF-panoramavindu og Seitz S4-sidevinduer.
8 SENTRALT SERVICEOMRÅDE for enkle verktøykoblinger.
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SIGNATURTREKK
Eksklusive Matrix-signaturtrekk for et
veldig allsidig kjøretøy.
DOBBELT ETASJE
Dobbelt etasje gir et
fulldekket gulv overalt
og 13 cm gulv under
til verktøy, isolasjon og
ekstra oppbevaring.

PANORAMAVINDU
Stort panoramavindu som gir
en lys og romslig loftfølelse,
med integrerte persienner
og med mulighet for ekstra
lufting.

LED-LYS

UTVENDIG GRAFIKK

Eksklusive Hella LEDmultifunksjonelle baklys (Plus
og Supreme), modulære LEDlys (Axess), som gir bil-stil og
funksjonalitet.

Sporty eksteriørgrafikk.

bobiler
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Interiørfunksjoner

HJEMMEFØLELSE
Komfortabelt hjemmemiljø med
flotte oppholdsrom og praktiske
funksjoner, i tillegg til et nytt utvalg
av tekstiler og myke møbler.

•
Loftinteriør med åpen planløsning og
panoramavindu.
•
Belysningssystem til å skifte
stemningslyet med.
•
Lydanlegg med skjulte høyttalere
(standard Supreme, tilvalg Plus).
•
Velorganiserte lagringsrom med
egne rom til personlige ting.
•
Oppvarming Truma (standard
Plus / Axess) eller Alde sentralvarme
(standard Supreme, valgfritt Plus)
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Interiørfunksjoner

I. Stort panoramavindu
med persienner som
sørger for luftsirkulasjon.

II. Seng med
lettvektskonstruksjon som
kan løftes opp.

III. Moderne boarealer på
ett plan og med dobbelt
etasje.

IV. S-Line-kjøkken
med stor benkeplate,
oppbevaring og de beste
hvitevarene.

V. Baderom som gir mer
plass og komfort.

VI. Stort soverom i
et utvalg av valgfrie
sengeformater, alle med
madrasser av høy kvalitet.

VII. Multimediavegg,
TV-holder, USB-porter og
ladeplass til mobiltelefon.
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Axess_Naturale
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KJØKKEN

BADEROM

S-Line-kjøkken tilbyr mer benkeplass,
mer lagringsplass og de beste hvitevarene.

Baderomsdesign som gir mer plass og komfort.

•
•
•
•
•

Tre brennere og valgfri ovn.
Slank FENIX NTM®-benkeplate i laminat.
Store skuffer som er myke å åpne og lukke.
142 liter tynt absorpsjonskjøleskap.
Ovn og Nespresso®-maskin (tilvalg).

•
•
•
•

Stort romslig bad.
Speil med spotlys.
Oppbevaring av personlige gjenstander.
Dusj med elegant dusjvegg og ventilasjon.
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Supreme_Moro
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Axess_Naturale

m a t r i x

SOVEROM
Soveromsdesign i bakre del med alle
sengeformater for en god natts søvn.
Store soverom i et utvalg av valgfrie
sengeformater.
• Kvalitetsmadrasser som er
behagelige.
• Underliggende seng og og
overliggende lagring.
• Nattbord.
• Spotlys.
• USB-porter.

SENG SOM KAN LØFTES OPP

Plus_Naturale

Vippeseng med lett tilgang til og med
flott belysning og ventilasjon rundt.
Større seng på 1250 x 2000 mm med
lettvektkonstruksjon og raus ståhøyde
når den ikke er i bruk.
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Supreme_Moro

m a t r i x

MODERNE BOAREALER
Alt er designet slik du ønsker å leve.

STUE
Stue med åpen planløsning, med
lav seperasjonsvegg og med
multimediavegg til underholdning.
•
Loft-interiør med åpen planløsning.
Panoramavindu med skyggelegging
og ventilasjon.
•
Stor spisestue med sidesofa og
justerbart bord.
•
Regulerbar belysning med LED-lys
og spotlys.
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Plus_Naturale

Axess_Naturale
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INSPIRERTE LØSNINGER
Innovative løsninger for inspirerte
ferieopphold.

MULTIMEDIA
Multimediavegg med TV-holder
(opp til 32 tommer), USB-porter og
ladeplass til mobiltelefon. Lydanlegg
med exciter og sub-woofer,
skjulte høyttalere og Bluetooth®.
Digital kontroller som er enkel å
bruke og som kontrollerer alle
hovedfunksjoner.

KAFFEMASKIN
Nespresso®-maskin
for en perfekt kaffe
hver gang (standard
Plus & Supreme).
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ADRIA MACH
På Supreme og Plus modeller,
forhåndsinstallasjon for
smartkontroll-appen MACH.
Adria MACH Plus (tilvalg
Supreme og Plus).

m a t r i x

OPPBEVARING
Konvekse og belyste overskap som er lette å åpne.
Stor garderobedesign og kjøkken med store skuffeskap
og redskapsholdere. Stor garasje med 120 cm høyde
(avhengig av modell), to dører, 220v / 12v-koblinger og
LED-lys. Inngangsdør som er stille og myk å åpne og
multifunksjonell oppbevaringsbeholder.

VERKTØY
Central Service Area for enkle
verktøyskoblinger og isolert
ferskvannstank med kapasitet på
115 liter.
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f l e r e

n ø k k e l e g e n s k a p e r

Axess, Plus eller Supreme?
Alle de nye generasjonsmodellene er fullpakket med funksjoner og har høye spesifikasjoner. For
å hjelpe deg med å bestemme har vi oppsummert hovedforskjellene mellom Supreme-, Plus- og
Axess-modellene.

MATRIX AXESS
AXESS

Nye FIAT Ducato (Euro6.d Full)

PLUS

SUPREME

s

s

Karosseri-farge

Hvit

Hvit

Sølv

Eksteriør-fargen på front-masken

Hvit

Hvit / Sølv / Mørkegrå

Sølv

s

s

s

s

s

Luftavleder

s

s

Sentralt serviceområde

s

s

s

s

s

Naturale

Naturale

Moro

Truma

Alde/Truma

Alde

s

s

s

s

Skrå bakvegg
Full LED-baklykter
Modulære LED-baklykter

Panoramavindu med åpningsmulighet

s

Garasje med én håndtaksåpning med tekstil og LED-lys
Møbelstil
Varme

s

Skap med dører over fører og medfører
Åpen oppbevaring over fører/medfører

s

Vinduer ved spisestue
Gardiner i spisestuens vinduer

s
Solid laminate

Fenix NMT

Skuffer under L-senger

s

s

Hodegavl/veggfôr i vattert design

s

s

s

s

s

s

Kjøkkenbenk

Hodegavl/veggfôr

Solid laminate

s

Dørseperasjon i heltre til stue/soving
Harmony-gardin til stue/soving
Adrias smartkontroll-app MACH.
(MACH og MACH PLUS som tilvalg)
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Axess_Naturale

NØKKEL-EGENSKAPER
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MATRIX PLUS

f l e r e

n ø k k e l e g e n s k a p e r

MATRIX SUPREME

Adria Mach

Adria Mach
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p l a n l ø s n i n g e r

4

4

670 DL
L 7485 (mm)
B 2299 (mm)

4

670 DL
L 7485 (mm)
B 2299 (mm)

4

670 SL
L 7485 (mm)
B 2299 (mm)

4+1

670 SC
L 7485 (mm)
B 2299 (mm)

4

4+1

670 SC
L 7485 (mm)
B 2299 (mm)

5

4+1

4

5

4

670 SL
L 7485 (mm)
B 2299 (mm)

5

4+1

4

670 SL
L 7485 (mm)
B 2299 (mm)

5

4+1

MATRIX supreme

670 DC
L 7485 (mm)
B 2299 (mm)

4

5

MATRIX plus

670 DC
L 7485 (mm)
B 2299 (mm)

5

MATRIX axess

670 SC
L 7485 (mm)
B 2299 (mm)
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ANTALL SETER

ANTALL KØYER

KJØKKEN

BORD

SITTEOMRÅDE

GARDEROBE

KØYER

BADEROM

GULV
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NØKKEL-data

p l a n l ø s n i n g e r

NØKKELFUNKSJONER

LENGDE
7485 mm
BREDDE
2299 mm
HØYDE
2905 mm

VEKT
3500-4400 kg
FIAT 6D MOTOR
2,2 140 / 160 / 180 HK

• Adria Comprex-karosseri i sølv og med stort
panorama.
• Heiseseng i lettvekt, myk å åpne og med lett
tilgang til.
• Utvalg av valgfrie møbelstiler og myke møbler.
• Moderne oppholdsrom, kjøkken, spisestue, bad
og soverom.

LENGDE
7485 mm
BREDDE
2299 mm
HØYDE
2905 mm

VEKT
3500-4400 kg
FIAT 6D MOTOR
2,2 140 / 160 / 180 HK

• Stor garasje med to dører, stikkontakter og
• Adria Comprex-karosseri i sølv og med stort
LED-lys.
panorama.
• Truma- eller Alde-oppvarming
• Heiseseng i lettvekt, myk å åpne og med lett
• Adria MACH smart kontroll mobilapp (Tilvalg).
tilgang til.
• Utvalg av valgfrie møbelstiler og myke møbler.
• Moderne oppholdsrom, kjøkken, spisestue, bad
og soverom.
• Multimediavegg med TV-holder, USB-port og
ladeplass for mobiltelefon.

LENGDE
7485 mm
BREDDE
2299 mm
HØYDE
2905 mm

VEKT
3500-4400 kg
FIAT 6D MOTOR
2,2 140 / 160 / 180 HK

• Adria Comprex-karosseri i hvit og med stort
panorama.
• Heiseseng i lettvekt, myk å åpne og med lett
tilgang til.
• Utvalg av valgfrie møbelstiler og myke møbler.
• Moderne oppholdsrom, kjøkken, spisestue, bad
og soverom.

• Multimediavegg med TV-holder, USB-port og
ladeplass for mobiltelefon.
• Stor garasje med to dører, stikkontakter og
LED-lys.
• Alde-oppvarming
• Adria MACH smart kontroll mobilapp (Tilvalg).

• Multimediavegg med TV-holder, USB-port og
ladeplass for mobiltelefon.
• Modulære LED-lys bak.
• Stor garasje med to dører, stikkontakter og
LED-lys.
• Truma-oppvarming
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s t y l i n g

EKSTERIØR

INTERIØR

MATRIX supreme

MORO

SØLV METALLIC

MATRIX plus

NATURALE

HVIT
SØLV METALLIC
GRÅ METALLIC

MATRIX axess

NATURALE
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STANDARD UTVALG av tekstiler
BERNICE

ARNO

BERNICE

MABEL

BERNICE

s t y l i n g

VALGFRIE tekstiler
LEATHER CHARLES

LEATHER EDWARD

LEATHER CHARLES

LEATHER EDWARD
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c o r a l

Følg skyen!

MØT DEN NYE
GENERASJONEN
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Det er på tide å følge himmelen!

e

Supreme-, Plus- and Axess-modeller. Når du har opplevd den nye generasjonen Coral, kommer du til å feire!
Med Adrias eksklusive SunRoof-design og moderne oppholdsrom i hjertet av det setter Coral
standarden for stil, teknologi, komfort og praktisk bruk.
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CORAL
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c o r a l

670 DC
670 DL
670 SL
670 SLT

670 DC
670 DL
CORAL SUPREME

670 SC
670 SL
670 SLT

670 SL

Smartkontroll med Adria
MACH-appen.
CORAL PLUS

CORAL AXESS
bobiler
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m ø t

SE
PÅ NETT

d e n

n y e

Undersøk 360-graders
navigerbare bilder, planløsninger,
datatekniske spesifikasjoner og
produktkonfiguratoren vår på
www.adria.no

g e n e r a s j o n e n

INSPIRERT DESIGN
Inspirerande design med enastående stil,
som gör varje dag till ett nytt äventyr.

Eksteriørets funksjoner

1 SLANK UTVENDIG profil og frontmaske med integrerte lys.
2 BAKVEGG med luftavleder, støtfanger og Hella LED-lys.
3 ADRIA COMPREX-karosseri i sølv eller hvit.
4 GARASJE med to dører, stikkontakter og LED-lys.
5 BRED BOLIG-DØR med integrert lagringsbeholder.
6 EKSKLUSIVE SUNROOF-panoramavindu og Seitz S4-sidevinduer.
7 SENTRALT SERVICEOMRÅDE for enkle verktøykoblinger.
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SIGNATURTREKK
DOBBELT ETASJE

Eksklusive Coral-signaturtrekk for et
stilig og komfortabelt kjøretøy.

Dobbelt etasje gir et
fulldekket gulv overalt og
13 cm plass under dette
som brukes til integrerte
verktøy, isolasjon og ekstra
oppbevaring.

EKSKLUSIVT SOLTAK
Adrias eksklusive design SunRoof og
store panoramavindu i atrium-stilen
slipper inn naturlig lys og gir deg
en følelse av god plass, og den har
persienner som kan brukes til lufting.

LED-LYS
Eksklusive Hella LEDmultifunksjonelle baklys (Plus
og Supreme) og modulære
LED-lys som kan brukes på
flere måter, og som gir den
en bil-stil.
bobiler
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Interiørfunksjoner

HJEMMEFØLELSE
Komfortabelt hjemmemiljø med
flotte oppholdsrom og praktiske
funksjoner, og med et nytt utvalg av
tekstiler og myke møbler.

•
Loft-innredning med stue i åpen
planløsning og stort panoramavindu.
•
Eksklusiv SunRoof og
panoramavindu.
•
Belysningssystem som kan regulere
stemningslyset.
•
Lydanlegg med skjulte høyttalere
(standard Supreme, tillval Plus).
•
Velorganisert lagringsplass med
egne rom til dine personlige ting.
•
Oppvarming Truma (standard
Plus / Axess) eller Alde sentralvarme
(standard Supreme, valgfritt Plus).
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Interiørfunksjoner

I. Eksklusive SunRoof.

II. Panoramavindu med
persienner og ventilasjon.

III. Moderne boarealer på
ett plan og med dobbelt
etasje.

IV. S-Line-kjøkken, stor
benkeplate, oppbevaring
og de beste hvitevarene.

V. Baderomsdesign som
gir mer plass og komfort.

VI. Store soverom i
et utvalg av valgfrie
sengeformater, med
madrasser av høy kvalitet.

VII. Multimediavegg,
TV-holder, USB-porter og
ladeplass til mobiltelefon.
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Supreme_Moro
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KJØKKEN

BADEROM

S-Line-kjøkken har mer benkplass, mer lagringsplass og de
beste hvitevarene.

Baderomsdesign som gir mer plass og komfort.

•
•
•
•
•

Tre brennere og valgfri ovn.
Slank og slitesterk FENIX NTM®-benkeplate i laminat.
Store skuffer som er myke å åpne og lukke.
142 liter tynt absorpsjonskjøleskap.
Valgfri ovn og Nespresso®-maskin.

•
•
•
•

Stort romslig bad.
Speil med spotlys.
Oppbevaring av personlige gjenstander.
Dusj med elegant dusjvegg og ventilasjon.

bobiler

adria

71

Axess_Naturale

c o r a l
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Supreme_Moro

c o r a l

SOVEROM
Soveromsdesign bakerst med alle
sengeformater for en god natts søvn.

Plus_Naturale

• Stort bakre soverom i et utvalg av
sengeformater.
• Behagelige kvalitetsmadrasser.
• Underliggende seng og overliggende
lagring.
• Nattbord.
• Spotlys.
• USB-porter.
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Supreme_Moro

c o r a l

MODERNE BOAREALER
Alt er designet for slik du ønsker
å bo.

STUE
Åpen stue med lav seperasjonsvegg
og ny multimediavegg til
underholdning.
•
SunRoof og panoramavindu med
skyggelegging og ventilasjon.
Hjemmekoselig spisestue med
behagelige sitteplasser.
•
Regulerbar belysning med LED-lys
og spotlys.
•
Koselige sitteplasser i sofastil.
•
Sammenleggbart og roterbart bord.
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Plus_Naturale

Axess_Naturale

c o r a l
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c o r a l

ADRIA MACH
INSPIRERTE LØSNINGER

På Supreme- og Plusmodeller, forhåndsinstallasjon
for smartkontroll-appen
MACH. MACH Plus (tilvalg).

Innovative løsninger for inspirerte
ferieopphold.

MULTIMEDIA
Multimediavegg med TV-holder
(opptil 32 tommer), USB-port og
ladeplass til mobiltelefon. Lyssystem
med exciter og subwoofer,
skjulte høyttalere og Bluetooth®.
Digital kontroller som er enkel å
bruke og som kontrollerer alle
hovedfunksjoner.
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KAFFEMASKIN
Nespresso®-maskin for en perfekt
kaffe hver gang (standard Plus &
Supreme).

c o r a l

OPPBEVARING
Konvekse og belyste overskap som er lette å åpne. Stort
garderobedesign og kjøkken med store skuffeskap og
redskapsbeholdere. Stor garasje med 120 cm høyde
(avhengig av modell), to dører, 220v / 12v-koblinger og
LED-lys. Inngangsdør som er stille og myk å åpne og
multifunksjonell oppbevaringsbeholder.

VERKTØY
Central Service Area for enkle
verktøyskoblinger og isolert
ferskvannstank med kapasitet på
115 liter.
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f l e r e

n ø k k e l e g e n s k a p e r

Axess, Plus eller Supreme?
Alle de nye generasjonsmodellene er fullpakket med funksjoner og har høye spesifikasjoner. For å hjelpe deg
med å bestemme har vi oppsummert hovedforskjellene mellom Supreme-, Plus- og Axess-modellene.

PLUS

SUPREME

SunRoof Coral ny generasjon

s

s

Nye FIAT Ducato (Euro6.d Full)

s
Sølv

SunRoof Coral

AXESS
s

Karosseri-farge

Hvit

s
Hvit

Eksteriørfarge til fremre del

Hvit

Hvit / Sølv / Mørkegrå

Sølv

s

s

s

s

s

Luftavleder

s

s

Sentralt service-område

s

s

s

s

s

Naturale

Naturale

Moro

Truma

Alde/Truma

Alde

s

s

s

s

Solid laminate

Solid laminate

Fenix NMT

s

s

s

Kitchen xl storage drawers

s

s

Skuffer under L-senger

s

s

Sengegavl/veggfôr i vattert design

s

s

s

s

s

s

Skrå bakvegg
Full-LED-baklys
Modulære LED-baklys

Panorama-vindu

s

Garasje med håndtaksåpning med tekstil og LED-lys
Møbelstil
Varme

s

Skap med dører over fører og medfører
Åpen oppbevaring over fører/medfører

s

Vinduer med spisestue
Gardiner i spisestuens vinduer
Kjøkkenbenk
Kjøkken med mulighet for ovn

Sengegavl/veggfôr

s

s

Dørseperasjon i heltre til stue/soving
Harmony-gardin til stue/soving
Adrias smartkontroll-app MACH.
(MACH PLUS er tilvalg)
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CORAL AXESS

s

Axess_Naturale

NØKKELEG-ENSKAPER

c o r a l

CORAL PLUS

f l e r e

n ø k k e l e g e n s k a p e r

CORAL SUPREME

Adria Mach

Adria Mach

MER

TEKNISK
INFO

Supreme_Moro

Plus_Naturale
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p l a n l ø s n i n g e r

4

3

670 DL
L 7485 (mm)
B 2299 (mm)

670 DL
L 7485 (mm)
B 2299 (mm)

4

3+1

670 SL
L 7485 (mm)
B 2299 (mm)

3+1

670 SC
L 7485 (mm)
B 2299 (mm)

5

3+1

670 SLT
L 7485 (mm)
B 2299 (mm)

3

670 SL
L 7485 (mm)
B 2299 (mm)

5

3

CORAL supreme

670 DC
L 7485 (mm)
B 2299 (mm)

4

3

670 SL
L 7485 (mm)
B 2299 (mm)

5

3+1

4

5

5

3+1

670 SLT
L 7485 (mm)
B 2299 (mm)

5

3

CORAL axess

CORAL plus

670 DC
L 7485 (mm)
B 2299 (mm)
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ANTALL SETER

ANTALL KØYER

KJØKKEN

BORD

SITTEOMRÅDE

GARDEROBE

KØYER

BADEROM

GULV

c o r a l

NØKKEL-data

p l a n l ø s n i n g e r

NØKKELFUNKSJONER

LENGDE
7485 mm
BREDDE
2299 mm
HØYDE
2905 mm

VEKT
3500-4400 kg
FIAT 6D MOTOR
2,2 140 / 160 / 180 HK

• Adria Comprex-karosseri i sølv og stor
panorama.
• Adrias eksklusive SunRoof-design med integrerte
persienner.
• Valgfrie møbelstiler, tekstiler og myke møbler.
• Moderne boarealer, kjøkken, spisestue, baderom
og soverom.

LENGDE
7485 mm
BREDDE
2299 mm
HØYDE
2905 mm

VEKT
3500-4400 kg
FIAT 6D MOTOR
2,2 140 / 160 / 180 HK

• Adria Comprex-karosseri i hvit og stor panorama. • Stor garasje med to dører, stikkontakter og LEDlys.
• Adrias eksklusive SunRoof-design med integrerte
• Truma- eller Alde-varme.
persienner.
• Adria MACH smart kontroll mobilapp (tilvalg).
• Valgfrie møbelstiler, tekstiler og myke møbler.
• Moderne boarealer, kjøkken, spisestue, baderom
og soverom.
• Multimediavegg med TV-holder, USB-port og
ladeplass til mobiltelefon.

LENGDE
7485 mm
BREDDE
2299 mm
HØYDE
2905 mm

VEKT
3500 kg
FIAT 6D MOTOR
2,2 140 / 160 / 180 HK

• Adria Comprex-karosseri i hvit og stor panorama. • Modulære LED-baklys.
• Adrias eksklusive SunRoof-design med integrerte • Stor garasje med to dører, stikkontakter og LEDlys.
persienner.
• Truma-varme.
• Valgfrie møbelstiler, tekstiler og myke møbler.
• Moderne boarealer, kjøkken, spisestue, baderom
og soverom.
• Multimediavegg med TV-holder, USB-port og
ladeplass til mobiltelefon.

• Multimediavegg med TV-holder, USB-port og
ladeplass til mobiltelefon.
• Stor garasje med to dører, stikkontakter og LEDlys.
• Alde-varme.
• Adria MACH smart kontroll mobilapp (tilvalg).
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s t y l i n g

EKSTERIØR

INTERIØR

CORAL supreme

MORO

SØLV METALLIC

NATURALE

CORAL plus

HVIT
SØLV METALLIC
GRÅ METALLIC

CORAL axess

NATURALE

82
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STANDARD UTVALG av tekstiler
BERNICE

ARNO

BERNICE

MABEL

BERNICE

s t y l i n g

VALGFRIE tekstiler
LEATHER CHARLES

LEATHER EDWARD

LEATHER CHARLES

LEATHER EDWARD

MER

TEKNISK
INFO
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c o r a l

x l

For ekstra store eventyr.
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For alle dine ekstra store eventyr.

lo

g

Coral XL-serien setter standarden for stilige og praktiske “over cab”-bobiler. Slanke linjer og romslig praktisk interiør med opptil 7 godkjente seter,
noe som gjør dem perfekte for store familier og grupper.

l

x l

n

CORAL XL

e

c o r a l

670 SL
670 SP

670 SP

CORALXL PLUS

CORALXL AXESS

bobiler

adria

85

c o r a l

x l

Eksteriørets funksjoner

Coral XL, den perfekte bobilen for store familier og grupper som ønsker
en romslig, komfortabel og praktisk bolig.

7

ÅRS* ADRIA
TETTHETS

garanti

SE
PÅ NETT

1 Adria Comprexkarosseri.
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2 Stort rom over
førerhuset med
panoramavindu-sett
på taket.

3 Sideskjørt med
valgfritt dørtrinn.

4 Hvit karosseri
med fritt valg av
eksteriørfarge på
hytta over førerhuset.

5 Dynamisk hekkdesign med LED-lys.

6 Innrammede Seitz
S4-vinduer og bred
inngangsdør.

Undersøk 360-graders
navigerbare bilder, planløsninger,
datatekniske spesifikasjoner og
produktkonfiguratoren vår på
www.adria.no

c o r a l

x l

Interiørfunksjoner

I. Fast seng foran over
førerhuset, og som har
panoramavindu (Plus).

II. Stor spisestue med
Isofix (Ikke D-modeller).

III. Moderne møbelstiler
med fritt valg av tekstiler.

IV. Multimediavegg
og kontrollpanel med
berøringsskjerm.

V. Smart kjøkken med
høyt og tynt kjøleskap og
med flere funksjoner.

VI. Romslig interiør med
smarte belysnings- og
lagringsløsninger.

VII. Truma- eller Alde-varme
(Plus-modeller); Truma
(Axess-modeller).
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x l

c o r a l

x l

CORAL XL PLUS
Toppen av XL-serien, med hvit karosseri og valgfri
farge på front-masken. Moderne interiør og høye
spesifikasjoner. Symphony White-møbelstil.
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x l

c o r a l

x l

CORAL XL AXESS
Hvit karosseri, moderne interiør og gode spesifikasjoner.
Tempo Brown-møbelstil.

bobiler

adria

91

c o r a l

x l

p l a n l ø s n i n g e r

5

5+1

670 SP
L 7320 (mm)
B 2299 (mm)

5

6

670 SP
L 7299 (mm)
B 2299 (mm)

5

6

CORAL XL axess

CORAL XL plus

670 SL
L 7360 (mm)
B 2299 (mm)

MER
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ANTALL SETER

ANTALL KØYER

KJØKKEN

BORD

SITTEOMRÅDE

GARDEROBE

KØYER

BADEROM

GULV

c o r a l

NØKKEL-data

x l

p l a n l ø s n i n g e r

NØKKELFUNKSJONER

LENGDE
7299 - 7360 mm
BREDDE
2299 mm
HØYDE
3070 mm

VEKT
3500-4400 kg
FIAT 6D MOTOR
2,2 140 / 160 / 180 HK

• Adria Comprex-karosseri i hvitt og
soverom foran over førerhuset.
• Symphony White-møbelstil.
• Smart kjøkken med tre brennere,
vask, tynt kjøleskap og mulighet for
ovn.

• Garasje med enkel tilgang og med
• Multimediavegg og toustrøm- og lagringsløsninger.
ch-skjerm-kontroller med TV-holder.
• Truma- eller Alde-varme.
• Stor komfortabel og fleksibel spisestue.

LENGDE
7320 mm
BREDDE
2299 mm
HØYDE
3070 mm

VEKT
3500-4400 kg
FIAT 6D MOTOR
2,2 140 / 160 / 180 HK

• Adria Comprex-karosseri i hvitt og
soverom foran over førerhuset.
• Tempo Brown-møbelstil.
• Smart kjøkken med tre brennere,
vask og tynt kjøleskap.

• Garasje med enkel tilgang og med
• Multimediavegg og toustrøm- og lagringsløsninger.
ch-skjerm-kontroller med TV-holder.
• Truma-varme.
• Stor komfortabel og fleksibel spisestue.
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x l

s t y l i n g

EKSTERIØR

INTERIØR

CORAL XL plus

SYMPHONY WHITE

HVIT
SØLV METALLIC
GRÅ METALLIC

CORAL XL axess

TEMPO BROWN
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STANDARD UTVALG av tekstiler
ARNO

BERNICE

MABEL

BERNICE

x l

s t y l i n g

VALGFRIE tekstiler
LEATHER CHARLES

LEATHER EDWARD
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c o m p a c t

Reis hvor som helst!
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Det er på tide å reise hvor som helst!

lo

g

Compact, den slanke og smidige bobilen som kan nå flere steder.
Har moderne interiør og høye spesifikasjoner som eksklusive SunRoof og stort garasjedesign.

l

n

C O M PA CT

e

c o m p a c t

DL
SC

DL
SC

COMPACT SUPREME

COMPACT PLUS

bobiler
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c o m p a c t

Eksteriørets funksjoner

Kompakt, en stilig, behagelig og praktisk bobil som du kan ta med nesten hvor som helst.

7

ÅRS* ADRIA
TETTHETS

garanti

SE
PÅ NETT

1 Adria Comprexkarosseri med sporty
grafikk.

98

adria

bobiler

2 Slank
aerodynamisk
hette med integrert
panoramavindu.

3 Sølv karosseri
(Supreme) eller hvit
karosseri (Plus).

4 Dynamisk hekkdesign med LED-lys.

5 Slim-fit-eksteriør
6 Garasje med enkel 7 Sideskjørt
med karosseri-bredde tilgang og med strømpå 2,12 m.
og lagringsløsninger.

Undersøk 360-graders
navigerbare bilder, planløsninger,
datatekniske spesifikasjoner og
produktkonfiguratoren vår på
www.adria.no

c o m p a c t

Interiørfunksjoner

I. Interiørdesign fra Sandy
White (Supreme) eller
Sandy Brown (Plus).

II. Eksklusivt
panoramavindu fra
SunRoof.

III. Spisestue i
dobbeltetasjen, med isofix
(Ikke D-modell).

IV. Smart kjøkken med
stort kjøleskap og flere
funksjoner.

V. Duplex-bad med
svingbar dusjvegg.

VI. Funksjonell vegg med
TV-holder, USB-port og
stikkontakter.
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Supreme / Plus_Sandy White

c o m p a c t
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c o m p a c t

COMPACT SUPREME
Toppen av serien, med sølv karosseri. Moderne interiør og høye spesifikasjoner.
Møbelstilen Sandy White.

COMPACT PLUS
Hvit karosseri med mulighet for grått rom over førerhuset, med moderne interiør
og med høye spesifikasjoner. Møbelstil med Sandy Brown.
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p l a n l ø s n i n g e r

4

3+1

COMPACT SC
L 6999 (mm)
B 2120 (mm)

3+1

COMPACT SC
L 6999 (mm)
B 2120 (mm)

4

2

COMPACT supreme

COMPACT DL
L 6990 (mm)
B 2120 (mm)

4

4

2

COMPACT plus

COMPACT DL
L 6990 (mm)
B 2120 (mm)
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ANTALL SETER

NØKKEL-data

NØKKELFUNKSJONER

LENGDE
6990 - 6999 mm
BREDDE
2120 mm
HØYDE
2750 mm
VEKT
3500-3650 kg
FIAT 6D MOTOR
2,2 140 / 160 / 180 HK

•
•
•
•

LENGDE
6990 - 6999 mm
BREDDE
2120 mm
HØYDE
2750 mm
VEKT
3500-3650 kg
FIAT 6D MOTOR
2,2 140 / 160 / 180 HK

• Adria Comprex-karosseri i hvitt og valgfritt grått
rom over førerhuset.
• Eksklusiv SunRoof-panoramavindu.
• Smart kjøkken med tre brennere, vask og tynt
kjøleskap.
• Spisestue i dobbeletasjen, med valgfri isofix.
• Garasje med enkel tilgang og med strøm- og
lagringsløsninger.
• Truma-varme.

ANTALL KØYER

KJØKKEN

Adria Comprex-karosseri, med sølv karosseri.
Eksklusivt SunRoof-panoramavindu.
Sandy White-møbelstil.
Smart kjøkken med tre brennere, vask og tynt
kjøleskap (valgfri ovn).
• Spisestue i dobbeletasjen, med valgfri isofix.
• Garasje med enkel tilgang og med strøm- og
lagringsløsninger.
• Truma-varme

BORD

SITTEOMRÅDE

GARDEROBE

KØYER

BADEROM

GULV

c o m p a c t

EKSTERIØR

INTERIØR

STANDARD UTVALG av tekstiler

SANDY WHITE

BERNICE

SANDY BROWN

ARNO

s t y l i n g

VALGFRIE tekstiler
LEATHER CHARLES

SØLV METALLIC

BERNICE

LEATHER EDWARD

HVIT

SØLV METALLIC

GRÅ METALLIC

MER
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Livsstilsalternativer
Tilbehør
Disse alternativene kan bestilles hos
din Adria-forhandler (dette kan variere
mellom kjøretøy):
•
•
•
•

104

Markise.
Takmontert klimaanlegg.
Sykkelstativ.
Slepekrok.
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Sitteplasser
Alle modellene har svært komfortable og støttende sitteplasser.
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Verdensklassepartnere

SYKKELLAGET ADRIA MOBIL
Adria-Mobil Cycling Team er det beste
slovenske sykkellaget i UCI European
Tour. Få mer informasjon på
www.adria-mobil-cycling.com

ADRIAS FRITIDSKJØRETØY ER
VALGET FOR MESTERE.

TINA MAZE
Dobbel verdensmester og to ganger
olympisk mester. En av tidenes beste
skiløpere, Tine Maze fra Slovenia,
bruker jevnlig Twin-bobilen sin for å
finne snøen for å stå på ski og vinden
for å surfe.
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PRIMOŽ ROGLIČ
Verdens beste syklist og vinner av Velo
d’Or i 2020. To ganger vinner av La
Vuelta i 2019-20, andreplass i Tour de
France 2020 og vinner i Liège. Primož
fra Slovenia bruker Sonic-en hans til
trening, konkurranser og ferier.

JAKOV FAK
Skiskytter i verdensklasse som
representerer Slovenia, og rangert som
nummer tre. Sølvmedalje i vinter-OL
2018 og bronse i Vancouver i 2010.
Jakov bruker Sonic-en sin til trening,
konkurranse og ferie.

KTM FACTORY
RACING TEAM
Hver januar siden 2013 drar
en flåte Adria-bobiler på Dakar
Rally med Red Bull KTM Factory
Racing. Spesialdesignede Adria
Twins støtter også KTMs lag i
MXGP-verdensmesterskapet.

SOSIALE MEDIER
Bli med Adria-familien på
Facebook, Instagram, YouTube
og Pinterest for å dele
eventyrene dine.

OPPDAG MER I DEN NYE UTGAVEN AV INSPIRATIONS MAGAZINE PÅ NETTSIDEN
https://se.adria-mobil.com/inspiration
bobiler
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Adria AB
Box 15
561 06 TENHULT
SVERIGE

Hensikten med katalogen er å illustrere produktene. Bilder i katalogen kan inneholde noen elementer som ikke hører til standardutstyr eller vise produkter som hører til andre
markeder. Produktene kan endres etter tekniske eller kommersielle synspunkter i tråd med forskrifter. Kontakt helst forhandleren din for å få detaljert informasjon før du kjøper.

Slovenia
Din campingvogndestinasjon på
www.slovenia.info
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