Supersonic
A NEW STAR TODAY.
ICON TOMORROW.

Ontdek meer op www.newsupersonic.com

#inspiringadventures

Supersonic
Verfijnd, elegant ontwerp en tijdloze prestaties.
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Ontwerp

Onze
Doelstelling
Supersonic. nieuwe Adria integraal campers,
de top van ons aanbod; het beste in ontwerp,
prestaties, innovatie en ervaring.
Geïnspireerd door trends in de jachtbouw,
interieurdesign en de automobielindustrie. De
nieuwe Supersonic is gedreven door ontwerp,
voor diegene met passie voor raffinement en
vermogen.
Perfecte integratie met Mercedes-Benz, een
synoniem voor luxueus en elegant design en
fijnmechanica, het ultieme basisvoertuig voor
de camper.
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Gedreven door ontwerp. Geheel nieuw ontworpen,
innovatief, elegant en verfijnd, met aandacht voor zelfs
de kleinste details.

Prestatie
Aangedreven door Mercedes-Benz. Een camper die het
hele jaar prestaties levert, onderweg en iedere dag.

Supersonic _7

Innovatie
Slim, comfortabel wonen. De nieuwste techniek op het
gebied van veiligheid en het comfort van een luxe camper,
met nieuwe geïnspireerde oplossingen rondom.
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Ervaring
Comfort en functionaliteit. Een uitstekende rij- en
leefervaring, zonder compromis.
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Designed
to Perform
Minutieus ontworpen, ontwikkeld en
getest om uw veiligheid, comfort en
plezier te bieden. Geproduceerd om
lang van te genieten.

MEER TECHNISCHE INFORMATIE OP
WWW.NEWSUPERSONIC.COM
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s u p e r s o n i c
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OPBOUW CONSTRUCTIE

Adria Comprex opbouw met GFK en gewicht besparend aluminium.
De constructie biedt een combinatie van de torsiekracht van hout, de
duurzaamheid van polyester en de vochtwerende eigenschappen van
polyurethaan.

Centrale Service Box voor nutsvoorzieningen,
zowel van binnenuit als van buitenaf bereikbaar.
Voorzien van stopcontact, TV antenne en
opbergruimte.
De vers watertank is optimaal gepositioneerd
en heeft een inhoud van 150 liter. De camper is
voorzien van een elektronisch systeem om de
vers en afval watertank te legen.
Een luifel met adapter is optioneel verkrijgbaar.
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JAAR* ADRIA
garantie
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JAAR* ADRIA

GARANTIE op
waterdichtheid

KLIMAATBEHEERSING _ Geproduceerd volgens de Adria
Thermo-build standaard, met geoptimaliseerde isolatie materialen,
slim doordacht verwarmingsplan en Adria’s Air Flow System.
Standaard met semi-automatische climate control Tempmatik en Alde
Compact 3030 vloeistofverwarming voor optimaal comfort zonder kou.

Airconditioning in de opbouw is optioneel af fabriek verkrijgbaar.

BEKIJK
ONLINE

DUBBELE BODEM _ Een vlakke vloer met
daaronder ruimte voor isolatie, uw persoonlijke
spullen en geïntegreerde functies.

Ga op virtuele tour, bekijk indelingen of
lees de technische specificatie.
www.newsupersonic.com

Ga naar adriabenelux.com voor de exacte specificatie en technische details. Niet alle mogelijkheden behoren tot het Benelux aanbod. *bekijk de website voor de voorwaarden.
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Opvallend nieuw ontwerp met pure lijnen en een aerodynamische stijl.
De herkenbare Adria uitstraling met zilver aluminium exterieur integreert
naadloos met het Mercedes-Benz basisvoertuig.

EXTERIEUR _ Stijlvol gevormde achterwand
met luchtgeleider profielen, achteruitrij camera en
multifunctionele HELLA LED verlichting.

Brede toegangsdeur (650 mm) met verborgen scharnieren,
2-puntsvergrendeling, getint raam en opbergvakken.

Exclusieve grill voor met HELLA
dagrijverlichting en Bi-LED modules, een
geïntegreerde bumper en LED mistlampen en
statische bochtenfunctie.
Elektrisch bedienbare en verwarmde groothoek
spiegels.
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Mercedes-Benz.
Met hoogwaardige precisie ontworpen
voor tijdloze prestaties, veiligheid en
gebruiksvriendelijke kenmerken.

Mercedes-Benz cabine en rij-ervaring, softtouch zwart lederen accenten en gemakkelijke
connectiviteits-mogelijkheden.
Mercedes-Benz User Experience
(MBUX) touchscreen met intelligente
stem-bediening en upgrade opties voor
draadloos opladen en navigatie.
Model

VERSNELLINGSBAK

Motor

2.0 125 KW/170 pk

780 DC

Automaat 9G-TRONIC

Sprinter 4,43t – 417 CDI

Standaard

780 SL

Automaat 9G-TRONIC

Sprinter 4,43t – 417 CDI

Standaard

890 LC

Automaat 9G-TRONIC

Sprinter 5,5t – 417 CDI

Standaard

890 LL

Automaat 9G-TRONIC

Sprinter 5,5t – 417 CDI

Standaard

Mercedes-Benz veiligheidskenmerken, inclusief
actieve rem-assistentie, actieve rijbaancontrole
en actieve afstandassistentie. Het Mercedes-Benz
sensor systeem, gebruikt korte afstandsradar
voor extra veiligheid.

Voor technische details en uitrusting per indeling ga naar www.newsupersonic.com

Supersonic (M-B)

Sonic (Fiat)

DISTANCE
3335

DISTANCE
3770

DISTANCE
3290
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DISTANCE
2770
DISTANCE
4017

DISTANCE
4180
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Motor.
De nieuwste motortechnologie en
prestaties van Mercedes-Benz, voor
moeiteloze koppel en rijplezier.

Euro 6 2.0 l 170 pk dieselmotor met maximale
kracht en koppel.
Moderne 9G-Tronic automatische versnelling
en rij-assistentiesystemen voor het leveren van
prestaties, bieden van veiligheid en comfort.
Zie tabel hieronder.

KENMERKEN

780 DC

780 SL

890 LC

890 LL

Semi-automatische climate control TEMPMATIK

Standaard

√

√

√

√

Mercedes-Benz Cruise Control

Standaard

√

√

√

√

Stuurwiel met multifunctionele bediening

Standaard

√

√

√

√

Elektrische parkeerrem

Standaard

√

√

√

√

Airbag bestuurder en bijrijder

Standaard

√

√

√

√

Bekerhouder bij bestuurders- en bijrijdersstoel

Standaard

√

√

√

√

Full-LED koplampen

Standaard

√

√

√

√

Multifunctionele LED verlichting achter

Standaard

√

√

√

√

Cabinestoelen in Adria bekleding

Standaard

√

√

√

√

Distronic: actieve afstandscontrole-assistent

Standaard

√

√

√

√

MBUX Multimedia systeem

Standaard

√

√

√

√

Achteruitrij camera

Standaard

√

√

√

√

CHASSIS _ AL-KO breedspoor chassis met Electronic Stability
Program (ESP).
Dubbel en 3-dubbele as modellen, 4 geïnspireerde indelingen.
Het lichtgewicht chassis biedt meer laadvermogen.

Standaard met 92 liter brandstoftank en aparte AdBlue tank.

Voor technische details en uitrusting per indeling ga naar www.newsupersonic.com

Supersonic _15

Designed
for living
Gedreven door een visie van
compromisloos comfort met
hedendaagse leefruimtes voor
een luxe en praktisch leven.

PRIKKEL UW ZINTUIGEN _ Een
elegant interieur, ontworpen rondom uw
manier van leven, voor een ongekend
gevoel van welzijn.
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Nieuwe leefruimtes die ruimte creëren voor gezelligheid
en rust, met alle functies die u nodig hebt.
Supersonic _17

SALON

Eigentijdse open salon met
lage scheidingswand en
L-dinette of face-to-face
zitgroep. De zittingen zijn
voorzien van een nieuwe
stijl stiksel.

Een uitschuifbare en draaibare tafel
voor flexibiliteit. Te gebruiken als
koffietafel of eettafel door middel
van het unieke verlengsysteem (op
geselecteerde modellen).
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_ Dinette features exclusive retractable seatbelt
support for more safety and comfort, can be
stowed away when not moving.
_ Extendable and rotatable table for flexibility,
with a choice of White or Grey table top. Use
as a coffee table or dining table, with unique
extension system (on selected layouts).
_ Innovative lighting, with four pre-set ambiances
and easy control system.
_ Multimedia wall with TV holder (up-to 32’’),
USB port and phone-charger plate and power
sockets. Powerful sound system with 4 speakers
and Bluetooth ® connectivity.

Supersonic _19
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De dinette is voorzien van een oprolbare
gordelsteun voor meer veiligheid en comfort.
Het kan opgeborgen worden als er niet gereden
wordt.

STOELEN VAN AGUTI _ Standaard met Aguti
GIS Liner stoelen, uiterst comfortabel met een keur
aan verstel-mogelijkheden. Een lucht-kussen is
optioneel verkrijgbaar. Evenals de Liner 3.

Innovatieve verlichting met vier vooraf
ingestelde sferen en een gebruiksvriendelijk
bedieningssysteem.
Multimedia wand met LCD-steun (tot 32"), USB
aansluiting en laadoppervlak voor de telefoon en
stopcontacten. Degelijk geluidsysteem met vier
speakers en Bluetooth ® connectiviteit.
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KEUKEN

Innovatieve keuken met
meer ruimte en de beste
apparatuur.

Geïntegreerde kookplaat en spoelbak met flexi-kraan en meer
werkruimte op het Kerrock werkblad. Royale soft-close lades
met centraal vergrendelsysteem. Een 177 liter TEC Tower
absorptie koel-vries combinatie (142 liter koelen/35 liter
vriezen) met een deur die aan beide zijden te openen is en
soft-touch bedieningspaneel.
Geïntegreerde oven met grill.
Optioneel met Nespresso ® koffie-apparaat en Alde Aqua
Clear voor schoner water tijdens het koken en douchen.
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OPBERGRUIMTE
Innovatieve opbergruimtes: een
grote capaciteit in de kledingkasten,
bovenkasten en lades.
De grote garage heeft een hoogte
van 123 cm (afhankelijk van de
indeling) en is uitgerust met LED
verlichting, stopcontacten en een
buitendouche. Slim ontworpen
opbergruimte boven de passagier.
Extra opbergmogelijkheden in de
dubbele vloer.

VERLICHTING
KIES UW EIGEN SFEER
met slim te bediening LED’s,
spots en sfeerverlichting.
Slimme verlichting met spot, LED
en indirecte verlichting in alle
leefruimtes.

BEDIENING
Digitaal Adria bedieningspaneel voor een
eenvoudige bediening van de verlichting en
belangrijkste hulpmiddelen. Slimme verlichting
met spots, LED en indirecte verlichting in alle
leefruimtes. Adria MACH smart control mobiele
app beschikbaar.
Supersonic _23

Elegante wandbekleding en
hoofdbord in textiel of arti-leder.
Kledingkasten met verlichte
profielen; opbergruimte onder
het bed en bovenkasten.

SLAAPKAMER

Luxe slaapkamer met centraal geplaatst
tweepersoonsbed (150 x 195 cm) of
twee enkele bedden (205 x 83 cm),
elektrisch verstelbaar, met lattenbodem
en luxe comfortabele matrassen.

LOFT BED
Sterke, lichtgewicht constructie van het hefbed
voor (190 x 150 cm) met verborgen, soepel
elektrisch mechanisme met koudschuim
matras, twee spots en ventilatie.
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MATERIAAL BEKLEDING

SILVER BESCHERMING
100%

lucht gebreide
stof

rits

wasbaar op

niet in de

40°

droogtrommel drogen

100 % natuurlijk

niet giftig

antistatisch

antibacterieel

geen geurtjes
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LUXE DOUCHERUIMTE

Royale luxe doucheruimte met kwaliteitsgarnituur,
verlichting en opbergruimte.

Het luxe Kerrock blad maakt de doucheruimte helemaal af.
De aparte douchecabine is voorzien van Alde Shower Tower, wand
verwarming en functionele accessoires.
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Adria Mach
MAAKT HET LEVEN MAKKELIJK.

Bedien functionaliteiten in uw Supersonic met uw vingertoppen, dichtbij of op afstand via de Adria MACH
smart control mobiele app: verwarming, koelen, verlichting en andere praktische zaken.

MACH

MACH PLUS

gebruikt Bluetooth® voor de
lokale bediening van faciliteiten
(bedieningspaneel, verwarming,
airconditioning** koelkast,
verlichting, waterpomp, watertank
niveau en accustatus). Biedt
de mogelijkheid de binnen- en
buitentemperatuur af te lezen,
nivelleringsdata en basis data over
uw Adria te verstrekken.

gebruikt Bluetooth® Wi-Fi en LTE voor
bediening, lokaal en op afstand*, van diverse
faciliteiten (bedieningspaneel, verwarming,
de eventuele af fabriek gemonteerde
airco** koelkast, verlichting, waterpomp,
watertank niveau en accustatus) met
statistieken en voorspellingsdata. MACH
plus meet bovendien de bandendruk, de
buitentemperatuur en geeft toegang tot
de interactieve gebruikershandleiding,
status informatie en nivelleringsgegevens
en functioneert als Mobiele Wi-Fi hotspot*
(toegang tot web, IP radio en TV).
*SIM kaart vereist
**mits uw Adria is voorzien van deze optie

HOE MACH WERKT

INSTALLEER
de app vanuit Google Play of de Apple Store
of ga naar adriabenelux.com

Ontdek meer op adriabenelux.com

CREËER
uw Adria ID.

VERBIND
met uw Adria.

GENIET
van een op maat gemaakte ervaring.

Supersonic _27
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Geïnspireerde indelingen.
Wij hebben ons de wetenschap van indelingen en
constructie, in de afgelopen decennia eigen gemaakt.
In iedere Supersonic indeling vindt u alles op de juiste
plaats.

780 DC
780 SL
890 LC
890 LL
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TECHNISCHE GEGEVENS

780 DC
780 DC De ideale tweepersoons indeling met een grote privé slaapkamer, royale salon met
face-to-face sofa’s en loft bed. Vier gehomologeerde zitplaatsen en vier slaapplaatsen.

Chassis
Mercedes-Benz 417 CDI
Wielbasis (mm)
4.300
Motor
2.0 170 pk
Gewicht (kg)
4.500
Afmetingen (mm)
Opbouwlengte: 7.800
Totale breedte: 2.320
Totale hoogte: 2.940
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BELANGRIJKE KENMERKEN

Standaard
uitrusting

Royale salon met face-to-face sofa's

√

Slaapkamer met centraal geplaatst bed en nachtkastjes

√

Kledingkasten aan de zijkant en opbergruimte
onder het bed

√

Grote keuken (110 x 75 x 65 cm)

√

177 liter TEC Tower koel-vries combinatie

√

Loft bed (190 x 150 cm)

√

Aparte douchecabine

√

150 liter vers en 150 liter afval watertank

√

Aantal gehomologeerde zitplaatsen: 4

Aantal slaapplaatsen: 4

BEKIJK
ONLINE

Ga op virtuele tour, bekijk
indelingen of lees de
technische specificatie.
www.newsupersonic.com
Supersonic _31

TECHNISCHE GEGEVENS

780 SL

Chassis
Mercedes-Benz 417 CDI
Wielbasis (mm)
4.300

780 SL Perfecte tweepersoons indeling met grote slaapkamer, royale L-dinette met sofa en
loft-bed voorin. Vier gehomologeerde zitplaatsen en maximaal 5 slaapplaatsen.

Motor
2.0 170 pk
Gewicht (kg)
4.500
Afmetingen (mm)
Opbouwlengte: 7.800
Totale breedte: 2.320
Totale hoogte: 2.940

BEKIJK
ONLINE
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Ga op virtuele tour, bekijk
indelingen of lees de
technische specificatie.
www.newsupersonic.com
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BELANGRIJKE KENMERKEN

Standaard
uitrusting

Dinette met verstelbare sofa en beenondersteuning

√

Slaapkamer met twee lengtebedden

V

Opbergruimte onder het bed

√

Grote keuken (110 x 75 x 65 cm)

√

177 liter TEC Tower koel-vries combinatie

√

Loft bed (190 x 150 cm)

√

Aparte douchecabine

√

150 liter vers en 150 liter afval watertank

√

Aantal gehomologeerde zitplaatsen: 4

Aantal slaapplaatsen: 4+1
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TECHNISCHE GEGEVENS

890 LC
Een langer model; ideaal voor twee of meer personen, met een grotere salon en extra
opbergruimte. Grote privé slaapkamer en loft bed voor. Vier gehomologeerde zitplaatsen en
vier slaapplaatsen. Uitsluitend beschikbaar met Mercedes-Benz 417 CDi 2,0 l 170 pk motor.

Chassis
Mercedes Benz 417 CDI
Wielbasis (mm)
4.800
Motor
2.0 170 pk
Gewicht (kg)
5.500
Afmetingen (mm)
Opbouwlengte: 8.900
Totale breedte: 2.320
Totale hoogte: 2.940
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BELANGRIJKE KENMERKEN

Standaard
uitrusting

Zeer royale salon (160 x 100 cm) 6 zitplaatsen

√

Ruime slaapkamer met eilandbed en nachtkastjes

√

Kledingkasten aan de zijkant en opbergruimte
onder het bed

√

Grote keuken (110 x 75 x 65 cm)

√

177 liter TEC Tower koel-vries combinatie

√

Loft bed (190 x 150 cm)

√

Luxe doucheruimte

√

Aparte douchecabine

√

150 liter vers en 150 liter afval watertank

√

Aantal gehomologeerde zitplaatsen: 4

Aantal slaapplaatsen: 4

BEKIJK
ONLINE

Ga op virtuele tour, bekijk
indelingen of lees de
technische specificatie.
www.newsupersonic.com.
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TECHNISCHE GEGEVENS

890 LL

Chassis
Mercedes Benz 417 CDI
Wielbasis (mm)
4.800

Een langer model; ideaal voor twee of meer personen, met een grotere salon en extra
opbergruimte. Grote privé slaapkamer en loft bed voor. Vier gehomologeerde zitplaatsen en
maximaal vijf slaapplaatsen. Uitsluitend beschikbaar met Mercedes-Benz 417 CDi 2,0 l 170 pk
motor.

BEKIJK
ONLINE
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Ga op virtuele tour, bekijk
indelingen of lees de
technische specificatie.
www.newsupersonic.com

Motor
2.0 170 pk
Gewicht (kg)
5.500
Afmetingen (mm)
Opbouwlengte: 8.900
Totale breedte: 2.320
Totale hoogte: 2.940

s u p e r s o n i c
BELANGRIJKE KENMERKEN

Standaard
uitrusting

Zeer royale salon (160 x 100 cm) 6 zitplaatsen

√

Ruime slaapkamer met enkele lengtebedden

√

Opbergruimte onder het bed

√

Grote keuken (125 x 75 x 65 cm)

√

177 liter TEC Tower koel-vries combinatie

√

Loft bed (190 x 150 cm)

√

Aparte douchecabine

√

150 liter vers en 150 liter afval watertank

√

Aantal gehomologeerde zitplaatsen: 4

Aantal slaapplaatsen: 4+1
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Personalisatie

Af-fabriek opties

Standaard wordt de Supersonic geleverd met Leder. Kies uw eigen
kleur, decoratie en af-fabriek opties.
DECORATIEVE KUSSENS

Kies uit de volgende lifestyle opties:

_ Keuze uit diverse leder en textiel varianten.

• LUIFEL
• AIR-CONDITIONING
• POWER PACK
• DAGLICHTFOLIE
• FIETSENDRAGER
TEXTILE LLOYD

LEATHER CARTER

• TREKHAAK

LEATHER EDWARD

GA NAAR
www.newsupersonic.com voor meer informatie.

LEATHER HARRY

LEATHER MATHISSE

WERKBLAD KEUKEN EN TOILETRUIMTE

WANDBEKLEDING

PREMIUM KERROCK

STANDARD
bij Lloyd, Carter,
Edward, Sverre
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WIELEN _ Supersonic op Mercedes-Benz
Sprinter wordt geleverd met exclusief ontworpen
aluminium wielen, in zwart gepolijst mat of
glanzend Mistral antraciet. De keuze is aan u.

VEGAN LEATHER SVERRE

STANDARD
bij Harry, Mathisse

OPTIE
voor alle leder en
textiel combinaties.
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Made by Adria Mobil

Ontworpen en geproduceerd door Adria Mobil,
toonaangevend in het ontwerpen van kampeermiddelen.
PASSIE _ Meer dan 50 jaar ervaring, deskundigheid en passie
toegepast op ieder model.
GEÏNSPIREERD ONTWERP _ Campers ontworpen om in te
leven en te presteren.
WORLD-CLASS MANUFACTURING _ ISO 9001 EFQM 5 star
gecertificeerde geavanceerde productie faciliteiten.
DUURZAAMHEID _ Toegewijd aan duurzame ontwikkeling en het
voorkomen en reduceren van de impact op het milieu.
PREMIUM KWALITEIT _ World class manufacturing
en kwaliteitscontrole technieken voor duurzaamheid en
betrouwbaarheid.
ZORGELOOSHEID _ Uitstekende garantie voorwaarden, de
ondersteuning van speciaal geselecteerde Adria Supersonic
dealers in ieder land, een goede onderdelenvoorziening en after
sales service.
ONDERSCHEIDEN VOERTUIGEN _ Onafhankelijke
onderscheidingen voor ontwerp, innovatie, kwaliteit en
klanttevredenheid.
Bekijk de productievideo op www.adriabenelux.com.

Dealers
Beschikbaarheid, modellen en specificaties kunnen
per land verschillen. Supersonic is uitsluitend
verkrijgbaar bij geselecteerde Adria dealers.
Ga naar www.newsupersonic.com voor meer
informatie.

Supersonic _39

www.newsupersonic.com

ADRIA BENELUX B.V.
Buitendijks 9
3356 LX Papendrecht
Nederland
T.NL: 078 615 87 24
T.B: 0475 60 71 76
Email: info@adria.nl / info@adria.be
Website: www.adriabenelux.com

Het doel van deze brochure is illustratief. De foto’s kunnen elementen tonen die niet behoren tot de standaard
uitrusting of die behoren tot de uitrusting van andere landen dan de Benelux. Uit technisch of commercieel oogpunt
kunnen producten veranderen in overeenstemming met de geldende regel- en wetgeving. Neem contact op met de
Adria dealer voor meer informatie.
Ga naar www.newsupersonic.com voor de exacte specificatie en technische details. Niet alle mogelijkheden
behoren tot het Benelux aanbod.
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