HUSBILAR

#inspiringadventures

Inspiration för dina äventyr.

Adrias husbilskollektion

Vi har det bästa jobbet i världen
Vi skapar inspiration för dina äventyr
Vi designar våra husbilar från hjärtat, för själen
Designad för boende
Designad för att prestera
En innovativ anda och en besatthet för kvalitet
Vi vet att det aldrig bara är ett fordon, det är en del av din berättelse
Vad väntar du på?

Adrias varumärkeslöfte är “att
leverera premiumkvalitet, design
och värde för minnesvärda
upplevelser”.

UPPTÄCK MER PÅ: WWW.ADRIA.SE
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Varför välja Adria?
om du söker frihet och ävent yr är
husbil ett bra val .

d i t t

d i t t

f o r d o n

b o e n d e

Frihet och äventyr när du vill, bara
planera dina resor och åk!

Res med familj, vänner, med dina
saker och efter dina val, i din egen
miljö.

d i n

d i n a

d i n

r e s p l a n

ä v e n t y r

t r y g g h e t

Res självständigt med din egen
resplan och hitta dina egna platser
iväg från folksamlingar.

Livet förändras med en husbil och
erbjuder oändliga möjligheter för
dina äventyr

Adria är en av Europas ledande
tillverkare av fritidsfordon, med över
600 000 fordon tillverkade sedan
1965.

Husbilar som inspirerar
sk älen till att välja adria har
aldrig varit så övert ygande .
PASSION.

Adria Mobil har designat och tillverkat fritidsfordon från märket Adria sedan 1965, det är över
femtiofem års erfarenhet och kunskap som passionerat tillämpas på varje fordon.
INSPIRERANDE

DESIGN.

Vi strävar efter att inspirera till äventyr med husbilar designade för boende och designade för
att prestera.
TILLVERKNING

I

VÄRLDSKLASS.

Branschens mest avancerade produktionsanläggningar, ISO 9001 & EFQM 5-stjärnigt
certifierade för företagskvalitet och kvalitetsstyrningsstandarder.
HÅLLBARHET.

Vi är engagerade i miljöhållbarhet och följer olika miljöstandarder. Vårt miljöledningssystem är
certifierat enligt ISO 14001. Vi är också engagerade i hållbar utveckling, förebyggande arbete
och minskning av miljöpåverkan.
PREMIUMK VALITET.

Adrias husbilar har ett rykte om kvalitet, tillförlitlighet och hållbarhet, med beprövade
tillverkningstekniker. Vi gör de flesta av våra egna möbler och kvalitetskontrollerar hela
tillverknings- och testprocessen.

Se filmen om
tillverkningsprocessen
på www.adria.se

TRYGGHET.

Adria husbilar kommer med en klassledande garanti och stöds av över 500 Adria-återförsäljare
i hela Europa. De är uppbackade av eftermarknadsservice och reservdelar i världsklass.
PRISBELÖNTA

FORDON.

Oberoende priser för design, innovation, kvalitet och kundnöjdhet.
husbilar
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Höjdpunkter
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adria

husbilar

Vi erbjuder husbilar i alla kategorier och erbjuder nu ett större urval av basfordon. Välj från vårt bästa sortiment
någonsin, det finns säkerligen en som passar dina behov.
Vi introducerar nya Supersonic på Mercedes-Benz. Den nya generationen Coral XL sätter det nya riktmärket för
husbilar med alkov och det finns detaljerade förbättringar i hela husbilssortimentet.

Höjdpunkter

SUPERSONIC

en ny stjärna idag. ikon imorgon.
Ny höjdpunkt av Adrias integrerade husbilar med det bästa inom design,
prestanda, innovation och upplevelse.

Nya Supersonic är framtagen med inspiration från det senaste inom yacht-,
hem- och bildesign och drivs av Mercedes-Benz, en synonym för bilkvalitet
och förfining.

Supersonic har en egen
katalog och hemsida:
www.newsupersonic.com
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Höjdpunkter

SE
ONLINE

Upptäck 360 walkthroughs, planlösningar,
teknisk data och vår produktkonfigurator
på www.adria.se

CORAL XL
möt den nya generationen

För extra stora äventyr.
Ny generation av den ledande husbilen med sovalkov för
stora familjer och grupper. Tillgänglig på Fiat Ducato.
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INSPIRERANDE DESIGN

SIGNATURFUNKTIONER

HEMKÄNSLA

MODERNA BOYTOR

INSPIRERANDE LÖSNINGAR

Inspirerad design med stil,
prestanda och komfort.

Exklusiva Adria
signaturfunktioner.

Snygg inredning med
hemtrevlig komfort.

Generösa utrymmen
för ett enkelt boende.

Innovativa funktioner för en
inspirerad semester.

adria

husbilar

Höjdpunkter

MATRIX

Lev ditt bästa liv.
Lev ditt bästa liv med den nya generationen
Matrix. En husbil som tar stil och
mångsidighet till en ny nivå, ett nytt äventyr
varje dag. Tillgänglig på Fiat Ducato.

SONIC

Allt i ett - stil, prestanda
och komfort.
Upplev lyxig stil, prestanda och
kompromisslös komfort året runt.
Supreme och Plus-modeller tillgänglig på
Fiat Ducato.

CORAL

Följ himlen!
Upplev den nya generationens Coral, med exklusivt
designat panoramafönster SunRoof och moderna
vardagsrum. Tillgänglig på Fiat Ducato.

COMPACT

Res överallt!
Vår populära kompakta husbil får en helt ny
bakvägg, stötfångare, luftflödesavvisare och
LED-ljus. Tillgänglig på Fiat Ducato.

husbilar
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Designad för boende
DETALJER ÄR VIKTIGA
Alla våra husbilar är designade för boende, där detaljerna spelar roll och
varje centimeter räknas. Kunskapen om planlösningar och konstruktion
med allt på rätt plats, har vi lärt oss under årtionden och syns i varje
planlösning.

SE
ONLINE
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Upptäck 360º walkthroughs,
planlösningar, teknisk data
och vår produktkonfigurator
på www.adria.se
adria
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boende

Moderna boendeutrymmen med ny klädsel
och nya mjuka möbler.
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kök

Inspirerande köksdesign med bra ergonomi och stil, stort utrymme
och funktionalitet, matchat med de bästa vitvarorna.
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badrum

Hotellstil, praktiska badrum med kvalitetsinredning och inslag av lyx.
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sovrum

Ett urval av sovlösningar med lättåtkomliga
sängar med optimerade dimensioner, ljusdesign
och riktigt bekväma madrasser. Elektriskt
manövrerade framsängar med lätt ram (beroende
på modell).

Sov skönt
Vi erbjuder högkvalitativa madrasser som ger stor komfort och stöd.
Skumkonstruktion med hög motståndskraft, lätt skötsel och naturligt
skydd mot bakterier, lukt och statisk elektricitet.

TEXTIL

luftigt stickat tyg

dragkedja

tvätt

40°

lufttorkas

(ej torktumlare)

SILVERSKYDD
100%

100 % naturlig
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ej giftig

anti-statisk

antibakteriell

anti-odör

förvaring

ljus

Stora förvaringsmöjligheter i hela
husbilen, inklusive stora lätttillgängliga
garage med eluttag och belysning.

multimedia

Inspirerade underhållningslösningar,
inklusive USB-uttag, ljudsystem och
Bluetooth®-förstärkare.
(Tillval utvalda modeller)

Styr din atmosfär med smart
belysning, med spot, LED och
omgivande belysning.

husbilar
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Designad för att prestera

2

ÅRS*ADRIA
garanti

7

ÅR*ADRIA

INTRÄNGANDE
FUKT

garanti
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MER
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INFORMATION
PÅ WWW.ADRIA.SE

Verklig prestanda
Alla Adria husbilar är också utformade för att prestera. Allt är noggrant utvecklat och testat för att säkerställa din säkerhet,
komfort och njutning. Byggda för att njutas av, byggda för att hålla.

1_INSPIRERANDE DESIGN.
Exklusiv yttre design med dynamiska frontprofiler, eleganta bakväggar och signaturfunktioner som
Adrias exklusiva SunRoof® och stora panoramafönster på många modeller.

6_LUFTFLÖDE.
Adrias sofistikerade Air Flow System innebär att varje fordon har integrerat luftflöde och ventilation
utan några kalla punkter.

2_BASFORDON.
Perfekt integration med basfordonet Fiat. De senaste Euro 6-motorerna och en rad förar- och
säkerhetshjälpmedel som tillval.

7_FÖNSTER & DÖRRAR.
Stora, toppmoderna panoramafönster med inbyggda funktioner. Alla fönster och dörrar integrerade
för att garantera optimal naturlig belysning, ventilation, integritet och säkerhet.

3_KAROSSKONSTRUKTION.
Adrias unika "Comprex" konstruktion kombinerar vridstyrkan hos trä, hållfastheten hos polyester
och de fuktstoppande egenskaperna hos polyuretan.

4_KLIMATKONTROLL.
Designad för boende hela året, med optimerad värmeeffektivitet av Truma eller Alde (beroende på
modell). Exakt konstruerad och testad till ytterligheter i vår klimatkammare.

5_ISOLERING.
De senaste värmeisoleringsmaterialen, sofistikerad värme- och luftflödeshantering enligt Adrias
"Thermo-build" - standarder och inga "kalla platser".

8_MÖBLER & FÖRVARING.
Hantverksbyggda överskåp integrerat med värme och luftflöde för optimal termisk effektivitet.
Ny design på garagen och fantastiska förvaringslösningar.

9_KOMFORT.
Moderna boendeytor med optimerat utrymme och funktionalitet för bekvämt boende och en
hemkänsla.

10_KUNDSERVICE.
Klassledande 2 års allmän garanti och 7 års garanti mot inträngande fukt som standard, över
500 återförsäljare och effektiv eftermarknadsservice och försäljning av reservdelar.

Vissa funktioner är kanske inte tillgängliga på alla modeller. Gå in på www.adria.se för individuella modellspecifikationer och tekniska detaljer.
* villkor gäller se webbplats för mer information.
husbilar

adria
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Karosskonstruktion
Adria husbilar har rykte om att vara
robust byggda, vilket återspeglar vår
strategi för design, konstruktion och
kvalitetsledning.

1 Komposit träpanel
2 Polyuretan tätning

Adrias unika "Comprex"
-konstruktion kombinerar träets
vridstyrka, polyuretans hållbarhet
och polyesterns fuktstoppande
egenskaper.

3 EPS styroskum
4 Yttre polyesterkroppsbeklädnad
(sidovägg)

TEKNOLOGI

5 Yttre polyesterkroppsbeklädnad (golv)

Avancerad teknik används
vid tillverkning, inklusive
Plasmatreat, en robotiserad
process som rengör och
applicerar lim för perfekt
tätning.

7

6 XPS-skum isoleringsskum
7 Armerad profil i hårt trä

DUBBELGOLV

ÅR*ADRIA

INTRÄNGANDE
FUKT

garanti

Se www.adria.se för individuella modellspecifikationer och tekniska detaljer.
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* villkor gäller se webbplats för mer information.
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Klimatkontroll
Våra husbilar är byggda enligt Adria
'Thermo-build' standarder vilket gör
dem lämpliga för användning året
runt. Med optimerade isoleringsmaterial, exakt konstruerad värmekonstruktion och Adria Air Flow System som
möjliggör ett luftflöde genom fordonet.

Alla fordon testas i vår egen
klimatkammare, från -15 till +20
grader och i luftfuktighet från 45% till
80% mellan +30 och +60 grader.
Komfort säkerställs i varmare förhållanden med god ventilation och
integrerad skuggning, inklusive integrerade jalusi i våra panoramafönster.
Fabriksmonterad luftkonditionering
som tillval finns också att beställa.

VÄRME
Truma varmluftsuppvärmning eller
Alde vattenburna centralvärme,
som fördelar värmen jämnt över
husbilen.

*Vissa funktioner är kanske inte tillgängliga på alla modeller.
Gå in på www.adria.se för individuella modellspecifikationer och tekniska detaljer.

Adria MACH Plus smart styr
mobilapplikation lokalt eller fjärr*,
styr uppvärmning, kylning och
andra fordonutrustningar på
utvalda modeller. (Tillval)

husbilar

adria

19

Fiat Ducato
Den nya Fiat Ducato, basfordonet som erbjuder det senaste inom
design, prestanda, komfort och säkerhet.

Basfordon

Kraftfulla och effektiva 2,2 l Multijet 3 (EUR VI E)-motorer, med 140 HK
och 180 HK.

Vi väljer basfordon och chassi för
varje husbil för bästa vridstyrka,
prestandadynamik och interiör
utformning.

Ett urval av manuell eller automatisk växellåda, den senaste
utformningen av exteriör och interiör stil, inklusive ny hytt,
instrumentbräda, infotainmentsystem, förar- och säkerhetshjälpmedel.

Alla fordon erbjuder de senaste
Euro 6-motorerna, avancerade
förar- och säkerhetshjälpmedel
som tillval.

FIAT DUCATO LÅGPROFILSCHASSI
Beprövat chassi med följande funktioner:
• Styv bakaxel med bladfjädrar.
• Upp till 4400 kg totalvikt.
• 16" aluminiumfälgar som tillval för Light chassi modeller.

SE
ONLINE
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För tekniska detaljer se www.adria.se
adria

husbilar

Upptäck 360º walkthroughs,
planlösningar, teknisk data
och vår produktkonfigurator
på www.adria.se

INTERIÖRA FUNKTIONER

Ny interiör design med ny instrumentbräda, vred och
ratt, digital instrumentpanel, nytt multimedia- och
förarassistanssystem finns som tillval.

MOTORER

STANDARDUTRUSTNING
140 Multijet3

Airbag förare

s

180 MultiJet3

Airbag passagerare

s

DÄCK

Centrallås

s

Lightchassi

15" (s) / 16" (o)

ABS

s

16" (s)

ESP

s

Nivå 2
Nivå 3

Heavy chassi / 9AT växellåda

Manuell AC

s

Manuell

6-speed

Elektrisk spegel

s

Automatisk

9-speed

Förarstol

s

Farthållare

s

DAB antenn+ 4 högtalare

s

Stopp & start

s

Fix & go kit

s

Navkapslar

s

Kompositbladfjädrar

s

VÄXELLÅDA

s - standard
husbilar
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Kollektion
i n t e g r e r a d

c r o s s o v e r
sida

24

sida

SONIC
SUPREME

MATRIX
SUPREME

SONIC
PLUS

MATRIX
PLUS

MATRIX
AXESS

22
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s e m i

-

i n t e g r e r a d
sida

a l k o v

62

c o m p a c t
sida

CORAL
SUPREME

82

sida

100

COMPACT
SUPREME

CORAL
PLUS

CORAL XL
PLUS

CORAL
AXESS

CORAL XL
AXESS

COMPACT
PLUS

husbilar
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s o n i c

Allt i ett - stil, prestanda och komfort.

MÖT
NYA
GENERATIONEN
24
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INSPIRERANDE
DESIGN

SIGNATURFUNKTIONER

HEMKÄNSLA

MODERNA
BOYTOR

INSPIRERANDE
LÖSNINGAR

s o n i c

•

f i
n

s n i n g

s

i

p l a
n

Allt i ett - stil, prestanda och komfort.

a

Premiumintegrerade husbilar med distinkt stil, exklusiv front- och bakväggsdesign. Slitstark "Comprex"
konstruktion i "silver" eller vit. Känn dig som hemma i de eleganta, moderna vardagsrummen som erbjuder
kompromisslös komfort året runt.

k

l

i

ö

o l

M Ö T N YA G E N E R AT I O N E N

r

n

SONIC

a

700 DC
700 DL
700 SL

SONIC SUPREME

Adria MACH Plus mobilapp
för smart kontroll. (Tillval)
SONIC PLUS
husbilar
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s o n i c

SE
ONLINE

Upptäck 360º walkthroughs,
planlösningar, teknisk data
och vår produktkonfigurator
på www.adria.se

INSPIRERANDE DESIGN
Inspirerande design för fantastisk stil,
prestanda och komfort.

Exteriöra funktioner

1 STIL, aerodynamisk exteriör med stort panoramafönster.
2 EXKLUSIV FRONT och yttre grafik.
3 BAKVÄGG med luftflödesavvisare, stötfångare och multifunktionella LED-lampor.
4 COMPREX BODY-konstruktion i 'silver' eller vitt på Fiat lågprofilchassi.
5 GARAGE med två dörrar, eluttag och LED-lampor.
6 BRED DÖRR (650 mm) med integrerad förvaringsbehållare.
7 STORT PANORAMA fönster och Seitz S4 fönster på sidovägg.
8 CENTRALT SERVICEOMRÅDE för enkel åtkomst till anslutningar.

26
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SIGNATURFUNKTIONER
TEKNISKT DUBBELGOLV

Exklusiva Sonic-signaturfunktioner
för en lyxig semester

Tekniskt dubbelgolv som
ger ett plant golv genom
hela husbilen och 13 cm
golvutrymme inunder för
integrerade verktyg, isolering
och extra förvaring.

PANORAMAFÖNSTER
Stort panoramafönster för
en ljus och rymlig känsla,
med integrerade persienner
och öppningsbart för extra
ventilation.

PRESTANDACHASSI
Fiat Ducatos lågprofilchassi möjliggör tekniskt
dubbelgolv och ger mer styrka.
LED-LJUS

EXTERIÖR GRAFIK

Exklusiva
multifunktionella
LED-bakljus för stil
och funktionalitet.

Fordonsgrafik och märken
i krom.

husbilar

adria

27

s o n i c

HEMKÄNSLA
Bekväm hemmiljö med fantastiska
vardagsrum och praktiska detaljer,
kompletterat med ny textil och
mjuka möbler.

•
Loftkänsla med öppen planlösning
och stort panoramafönster.
•
Kontrollerbart belysningssystem.
•
Multimediaunderhållning inklusive
ljudsystem med dolda högtalare.
•
Organiserad förvaring med särskilda
utrymmen för personliga föremål.
•
Uppvärmning Alde centralvärme.

28
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Interiöra funktioner

I. Stort panoramafönster
med persienner,
öppningsbart för
ventilation.

II. Nedsänkbar säng med
lätt ram.

III. Boyta på plant golv
genom hela husbilen,
ovanför tekniskt
dubbelgolv.

IV. S-Line kök med stor
bänkskiva, förvaring och
de bästa vitvarorna.

V. Badrumsdesign för mer
utrymme och komfort,
med dold uppvärmning.

VI. Stort sovrum i ett
urval av sängformat, alla
med madrasser av högre
kvalitet.

VII. Multimediavägg med
TV-hållare, USB-uttag och
telefonladdningsyta.

husbilar
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Supreme_Moro

s o n i c
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KÖK

BADRUM

S-kök som erbjuder mer bänkskiva, mer förvaring och de
bästa vitvarorna.

Lyxig badrumsdesign för mer utrymme och komfort.
•
•
•
•

Spis med tre brännare, stort bänkskåp och diskbänk.
Tunn FENIX NTM® bänkskiva i massivt laminat.
Stora förvaringslådor med mjukstängning.
142 l smal absorptionskyl.
Kaffemaskin Nespresso®-system. (Standard)
Ugn är standard i Supreme och tillval i Plus.

Stort rymligt badrum med praktiskt handfat.
Spegel med spotlight och förvaring för personliga föremål.
Dusch med elegant duschvägg, värme och ventilation.
Direkt tillgång till garderoben.

Supreme_Moro

•
•
•
•
•
•

husbilar
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Supreme_Moro
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NEDSÄNKBAR SÄNG FRAM
Nedsänkbar säng fram perfekt
integrerad med enkel åtkomst, bra
belysning och ventilation. Generös
ståhöjd när den inte används.

SOVRUM
Stor, lyxig sovrumsdesign bak för en
god natts sömn.

Plus_Naturale

• Kvalitetsfjädrade sängar och
madrasser.
• Eleganta förvaringslösningar.
• Kontrollerbar belysning för atmosfär.
• USB-uttag.

husbilar
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MODERNA BOYTOR
Allt är utformat för den ultimata
semesterupplevelsen.

VARDAGSRUM
Modernt vardagsrum med låg
separationsvägg och öppen
planlösning.
•
Loftkänsla och vardagsrum med
öppen planlösning.
•
Panoramafönster med persienn
och ventilation.
•
Dinett med bekväma sittplatser.
Kontrollerbar belysning med LED
och spotlights.
•
Stor dinett med sidosoffa
och justerbart bord.
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SONIC
TRÄINREDNING
Sonic Supreme
med Moro-design i mörkare trästil,
som med LED-bakgrundsbelysning
ger en traditionell känsla.
Sonic Plus
med Naturale-design i ljus trästil, som
med LED-bakgrundsbelysning ger en
skandinavisk känsla.

Naturale
husbilar
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INSPIRERANDE LÖSNINGAR
Innovativa lösningar för inspirerat
boende året runt.

MULTIMEDIA
Njut av ett mer anslutet boende
med digital kontrollpanel och en
rad multimedialösningar inklusive
högkvalitativt ljudsystem med dolda
högtalare, Bluetooth®-förstärkare
(Supreme), TV-hållare, laddningsyta
för telefon och flera USB-uttag.

ADRIA MACH
Förinstallation av
MACH-app. Adria
MACH Plus finns
som tillval.

36
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LJUS

KAFFEMASKIN

Automatisk
ljusstyrning.

Nespresso®kaffemaskin för
perfekt kaffe varje
gång (Standard).

s o n i c

FÖRVARING
Stort garage 120 cm höjd (beroende på modell), två
dörrar, 220v / 12v kontakter och LED-lampor. Dörr
med tyst, smidig användning och multifunktionell
förvaringsbehållare. Konkava överliggande skåp med
upplyst profil och lätta att öppna. Stor garderob och kök
med stora lådor och plats för redskap.

PRAKTISKA DETALJER
Nytt centralt serviceområde för enkla
anslutningar och färskvattentank
med ny placering med 115 liters
volymkapacitet.

UTDRAGBART SÄTE
Finns på DL- och DC-planlösningar.

husbilar
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p l a n l ö s n i n g a r

4

4

700 DL
L 7485 (mm)
B 2320 (mm)

4

700 DL
L 7485 (mm)
B 2320 (mm)

4

4+1

700 SL
L 7485 (mm)
B 2320 (mm)

4/5* 4+1

4+1

700 SL
L 7485 (mm)
B 2320 (mm)

4/5* 4+1

SONIC supreme

700 DC
L 7485 (mm)
B 2320 (mm)

4

4

SONIC plus

700 DC
L 7485 (mm)
B 2320 (mm)

MER

TEKNISK
INFORMATION
PÅ WWW.ADRIA.SE

* Tillval 5:e sätesplats
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L = LÄNGD B = BREDD
adria
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ANTAL SÄTEN

ANTAL SOVPLATSER

KÖK

BORD

SITTGRUPP

GARDEROB

SOVPLATSER

BADRUM

GOLV

s o n i c

NYCKELFUNKTIONER

p l a n l ö s n i n g a r

NYCKEL data

LÄNGD
7485 mm
BREDD
2320 mm
HÖJD
2950 mm

VIKT
3500-4400 kg
FIAT EUR VI E MOTOR
2,2 140 / 180 HK

• Adria "Comprex" -konstruktion med
"silver" -kropp och stort panorama
fönster.
• Lätt nedsänkbar säng fram, smidig
manövrering och enkel åtkomst.
• Moderna vardagsrum, kök, matsal,
badrum och sovrum.

• Förinstallation för Adria MACH.
• Multimediavägg, med TV-hållare,
Tillval Adria MACH Plus.
USB-uttag och laddningsyta för
telefon.
• Stort garage med två dörrar, eluttag
och LED-lampor.
• Alde centralvärme.

LÄNGD
7485 mm
BREDD
2320 mm
HÖJD
2950 mm

VIKT
3500-4400 kg
FIAT EUR VI E MOTOR
2,2 140 / 180 HK

• Adria 'Comprex' konstruktion
med vit kropp och stort panorama
fönster.
• Lätt nedsänkbar säng fram, smidig
manövrering och enkel åtkomst.
• Moderna vardagsrum, kök, matsal,
badrum och sovrum.

• Förinstallation för Adria MACH.
• Multimediavägg, med TV-hållare,
Tillval Adria MACH Plus.
USB-uttag och laddningsyta för
telefon.
• Stort garage med två dörrar, eluttag
och LED-lampor.
• Centralvärme från Alde.

husbilar

adria
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s o n i c

s t i l

EXTERIÖR

INTERIÖR

SONIC supreme

MORO

SILVERGRÅ METALLIC

SONIC plus

NATURALE

40

adria

VIT

husbilar

s o n i c

STANDARDKLÄDSEL

s t i l

KLÄDSEL tillval

BERNICE

LEATHER EDWARD

LEATHER CHARLES

ARNO

BERNICE

LEATHER EDWARD

LEATHER CHARLES

MER

TEKNISK
INFORMATION
PÅ WWW.ADRIA.SE

husbilar
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Lev ditt bästa liv.

MÖT
NYA
GENERATIONEN
42

adria

husbilar

INSPIRERANDE
DESIGN

SIGNATURFUNKTIONER

HEMKÄNSLA

MODERNA
BOYTOR

INSPIRERANDE
LÖSNINGAR

m a t r i x
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Supreme-, Plus- och Axess-modeller. Den mest mångsidiga husbilen som lever ditt bästa liv. Praktiska funktioner
och moderna vardagsrum, Matrix sätter riktmärken för stil, teknik, komfort och praktik.
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M AT R I X

a

Lev det bästa av livet!

670 DC
670 DL
670 SC
670 SL

MATRIX SUPREME

Adria MACH Plus mobilapp
för smart kontroll. (Tillval)
MATRIX PLUS

MATRIX AXESS
husbilar

adria
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m a t r i x

SE
ONLINE

Upptäck 360º walkthroughs,
planlösningar, teknisk data
och vår produktkonfigurator
på www.adria.se

INSPIRERANDE DESIGN
Inspirerande design med enastående
mångsidighet, vilket gör varje dag till
ett nytt äventyr.

Exteriöra funktioner

1 ELEGANT YTTRE PROFIL och framskjutande parti över förarhytt (keps) med integrerade ljus.
2 BAKVÄGG med luftflödesavvisare, ny stötfångare och Hella LED-lampor (Supreme & Plus).
3 EXTERIÖR GRAFIK.
4 ADRIA COMPREX’ karosskonstruktion i 'silver' eller vit.
5 GARAGE med två dörrar, eluttag och LED-lampor.
6 BRED DÖRR med integrerad förvaringsbehållare.
7 STORT PANORAMAFÖNSTER och Seitz S4 fönster.
8 CENTRALT SERVICEOMRÅDE för enkla anslutningar.
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adria

husbilar

m a t r i x

SIGNATURFUNKTIONER
Exklusiva signaturfunktioner gör Matrix
till ett riktigt mångsidigt fordon.
TEKNISKT DUBBELGOLV
Tekniskt dubbelgolv som
ger ett plant golv genom
hela husbilen och 13 cm
golvutrymme inunder för
integrerade verktyg, isolering
och extra förvaring.

PANORAMAFÖNSTER
Stort panoramafönster för
en ljus och rymlig känsla,
med integrerade persienner
och öppningsbart för extra
ventilation.

LED-LJUS

EXTERIÖR GRAFIK

Exklusiva Hella multifunktionella
LED- bakljus (Plus & Supreme),
modulära lysdioder (Axess), för stil
och funktionalitet i bilen.

Sportig exteriör grafik

husbilar

adria
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m a t r i x

Interiöra funktioner

HEMKÄNSLA
Bekväm hemmiljö med fantastiska
vardagsrum och praktiska detaljer,
kompletterat med ny textil och
mjuka möbler.

•
Vardagsrum med öppen
planlösning, panoramafönster och
nedsänkbar säng fram.
•
Kontrollerbart belysningssystem.
•
Ljudsystem med dolda högtalare
(standard Supreme, tillval Plus).
•
Organiserad förvaring, dedikerade
utrymmen för personliga föremål.
•
Uppvärmning Truma (standard
Plus/Axess) eller Alde centralvärme
(standard Supreme, tillval Plus).

46

adria

husbilar

m a t r i x

Interiöra funktioner

I. Stort panoramafönster
II. Nedsänkbar säng med
med mörkläggningsjalusi,
lätt konstruktion.
öppningsbar för ventilation.

III. Moderna boytor, på
en jämn nivå med tekniskt
dubbelgolv.

IV. S-line kök, med stor
bänkskiva, förvaring och
de bästa apparaterna.

V. Badrumsdesign, för mer
utrymme och komfort.

VI. Stort sovrum i ett
urval av sängformat, alla
med madrasser av högre
kvalitet.

VII. Multimediavägg, med
TV-hållare, USB-uttag och
telefonladdningsyta.

husbilar

adria
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Axess_Naturale

m a t r i x

48

adria

husbilar

m a t r i x
KÖK

BADRUM

Det nya S-köket erbjuder mer bänkskiveutrymme, mer förvaring
och de bästa apparaterna.

Badrumsdesign, designad för mer utrymme och komfort.

•
•
•
•
•

Tre brännare och ugn som tillval i Plus (standard Supreme).
Smal fast laminat FENIX NTM® bänkskiva (Supreme).
Stor förvaring, mjukstängande lådor.
142 l smal absorptionskyl.
Kaffemaskin Nespresso®-system (standard Plus & Supreme).

•
•
•
•

Stort rymligt badrum.
Spegel med spotlights.
Förvaring för personliga föremål.
Dusch med elegant duschvägg och ventilation.

husbilar

adria
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Supreme_Moro

m a t r i x
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Axess_Naturale

m a t r i x

SOVRUM
Bakre sovrumsdesign med alla olika
sängformat, för en fantastisk natts
sömn.
•
•
•
•
•

Luxe madrasser för stor komfort.
Förvaring under och över säng.
Skåp vid sängen.
Spotlights.
USB-uttag.

NEDSÄNKBAR SÄNG FRAM

Plus_Naturale

Integrerad nedsänkbar säng med
enkel åtkomst, belysning och
ventilation. Lättare konstruktion med
stor säng 1250 x 2000 mm och mer
ståhöjd när den inte används.

husbilar
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m a t r i x

MODERNA BOYTOR
Allt är designat på det
sätt du vill leva.

VARDAGSRUM
Vardagsrum med multimediavägg
för underhållning.
•
Panoramafönster med
mörkläggningsjalusi och ventilation.
•
Dinett med bekväma sittplatser och
vikbart bord. (beroende på modell)
•
Ny kontrollerbar belysning med LED
och spotlight.
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Moro

m a t r i x

Matrix Supreme
med Moro-design i mörkare trästil,
som med LED-bakgrundsbelysning
ger en traditionell känsla.
Matrix Plus och Axess
med Naturale-design i ljus trästil, som
med LED-bakgrundsbelysning ger en
skandinavisk känsla.

Naturale
husbilar

adria
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m a t r i x

INSPIRERANDE LÖSNINGAR
Innovativa lösningar för inspirerat
semesterboende.

MULTIMEDIA
Multimedia-vägg med TV-hållare
(upp till 32"), USB-uttag och
telefonladdningsyta. Nytt ljudsystem
med exciter och subwoofer, dolda
högtalare och Bluetooth® (tillval
Plus, standard Supreme). Ny digital
styrenhet, enkel att använda som
kontrollerar alla huvudfunktioner.

KAFFEMASKIN
Nespresso®kaffemaskin för
perfekt kaffe varje
gång (Standard
Plus/Supreme).

54
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ADRIA MACH
På Supreme & Plusmodeller, förinstallation för
mobilapplikation MACH
smart. Adria MACH Plus
finns som tillval
(Supreme & Plus).

m a t r i x

FÖRVARING
Konvexa överskåp med upplyst profil
och lättöppnad mekanism.
Stor garderobdesign och kök med stora lådor.
Stort garage 120 cm höjd (beroende på modell),
två dörrar, 220 v | 12 v-kontakter och LED-lampor.
Bodelsdörr med tyst, smidig stängning
och multifunktionell förvaringsbehållare.

PRAKTISKA DETALJER
Nytt centralt serviceområde för enkla
anslutningar och färskvattentank
med ny placering med 115 liters
volymkapacitet.

husbilar
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n y c k e l f u n k t i o n e r

Axess, Plus eller Supreme?
Alla de nya generationens modeller är fyllda med funktioner och erbjuder mycket detaljer. För
att hjälpa dig att bestämma har vi sammanfattat de viktigaste skillnaderna mellan modellerna
Supreme, Plus och Axess.
AXESS

PLUS

Basfordon

Fiat

Fiat

Fiat

Karossfärg

Vit

Vit

Silver

Hyttfärg

Vit

Vit / Silver / Mörk grå

Silver

Lutande bakvägg

s

s

s

s

s

s

s

LED bakljus
Modulär LED bakljus
Central servicelucka
Öppningsbart panoramafönster

s

s

s

s

s

Naturale

Naturale

Moro

Truma

Truma / Alde (tillval)

Alde

s

s

s

s

Solid laminat

Fenix NMT

s

s

s

s

s

s

s

s

Garage med enhandsöppning, textil och LED-lampor.
Möbeldesign
Värme

s

Skåp med dörrar ovan förare och passagerare
Öppen förvaring ovan förare och passagerare

s

Fönsterfoder vid dinett
Gardiner vid dinettfönster
Köksbänksyta

s
Massiv laminat

Lådor under L-bäddar
Sänggavel/väggfoder i quiltad design
Sänggavel/väggfoder

s

Avdelande trädörr mellan vardagsrum/sovrum
Avdelande gardin mellan vardagsrum/sovrum
Adria MACH Smart mobilapp. (MACH PLUS) tillval
adria

husbilar

MATRIX AXESS

s

Luftavvisare

56

SUPREME

s

Axess_Naturale

NYCKELFUNKTIONER

m a t r i x

MATRIX PLUS

n y c k e l f u n k t i o n e r

MATRIX SUPREME
Adria Mach

Adria Mach

MER

TEKNISK
INFORMATION

Supreme_Moro

Plus_Naturale

PÅ WWW.ADRIA.SE

husbilar

adria
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m a t r i x

p l a n l ö s n i n g a 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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MER

TEKNISK
INFORMATION
PÅ WWW.ADRIA.SE

L = LÄNGD B = BREDD
adria

husbilar

ANTAL PLATSER (beroende på chassi och totalvikt)

ANTAL BÄDDAR

KÖK

BORD

SITTGRUPP

GARDEROB

BÄDDAR

BADRUM

GOLV

m a t r i x

NYCKELFUNKTIONER

p l a n l ö s n i n g a r

NYCKEL data

LÄNGD
7485 mm
BREDD
2299 mm
HÖJD
2905 mm

VIKT
3500-4400 kg
FIAT EUR VI E MOTOR
2,2 140 / 180 HK

• Adria 'Comprex' konstruktion med 'silver' kropp • Nytt designat garage med två dörrar, eluttag
och Led-lampor.
och stort panoramafönster.
• Alde centralvärme och golvvärme.
• Ny nedsänkbar säng med mer takhöjd och
• Adria MACH Plus smart kontroll mobilapp
belysning.
(Tillval).
• Inredning Moro.
• Moderna bostadsytor, nytt kök, dinett, badrum
och sovrum.
• Ny multimediavägg, med TV-hållare, USB-uttag
och telefonladdningsyta.

LÄNGD
7485 mm
BREDD
2299 mm
HÖJD
2905 mm

VIKT
3500-4400 kg
FIAT EUR VI E MOTOR
2,2 140 / 180 HK

• Adria 'Comprex' konstruktion med vit kropp
och stort panoramafönster.
• Ny nedsänkbar säng med mer takhöjd och
belysning.
• Inredning Rovere Naturale.
• Moderna bostadsytor, nytt kök, dinett, badrum
och sovrum.
• Ny multimediavägg, med TV-hållare, USB-uttag
och telefonladdningsyta.

• Nytt designat garage med två dörrar, eluttag
och LED-lampor.
• Truma värme är standard och Alde
centralvärme och golvvärme är tillval.
• Adria MACH Plus smart kontroll mobilapp
(Tillval).

LÄNGD
7485 mm
BREDD
2299 mm
HÖJD
2905 mm

VIKT
3500-4400 kg
FIAT EUR VI E MOTOR
2,2 140 / 180 HK

• Adria 'Comprex' konstruktion med vit kropp
och stort panoramafönster.
• Ny nedsänkbar säng med mer takhöjd och
belysning.
• Inredning Rovere Naturale. Moderna
bostadsytor, nytt kök, dinett, badrum och
sovrum.

• Ny multimediavägg, med TV-hållare, USB-uttag
och telefonladdningsyta.
• Nytt designat garage med två dörrar, eluttag
och LED-lampor.
• Truma värme.

husbilar

adria
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m a t r i x

s t i l

EXTERIÖR

INTERIÖR

MATRIX supreme

MORO

SILVERGRÅ METALLIC

MATRIX plus

NATURALE

VIT
SILVERGRÅ METALLIC
GRÅ (solid)

MATRIX axess

NATURALE

60

adria

VIT

husbilar

m a t r i x

STANDARDKLÄDSEL

s t i l

KLÄDSEL tillval

BERNICE

LEATHER EDWARD

LEATHER CHARLES

ARNO

BERNICE

LEATHER EDWARD

MABEL

BERNICE

LEATHER CHARLES

MER

TEKNISK
INFORMATION
PÅ WWW.ADRIA.SE

husbilar
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c o r a l

Följ himlen!

MÖT
NYA
GENERATIONEN
62
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INSPIRERANDE
DESIGN

SIGNATURFUNKTIONER

HEMKÄNSLA

MODERNA
BOYTOR

INSPIRERANDE
LÖSNINGAR

c o r a l
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Supreme-, Plus- och Axess-modeller. När du väl har upplevt den nya generationen Coral följer du himlen! Med Adrias exklusiva SunRoof-design
och moderna vardagsrum sätter Coral riktmärkena för stil, teknik, komfort och praktik.
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CORAL

a

Följ himlen!!

670 DC
670 DL
670 SC
670 SL
670 SLT

CORAL SUPREME

Adria MACH Plus mobilapp
för smart kontroll. (Tillval)
CORAL PLUS

CORAL AXESS
husbilar
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c o r a l

m ö t

SE
ONLINE

n ya

Upptäck 360º walkthroughs,
planlösningar, teknisk data
och vår produktkonfigurator
på www.adria.se

g e n e r at i o n e n

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

Exteriöra funktioner

1 ELEGANT EXTERIÖR profil och utskjutande parti över förarhytten (keps) med integrerade ljus.
2 NY BAKVÄGG med luftflödesavvisare, ny stötfångare och Hella LED-lampor (Plus & Supreme).
3 ADRIA ‘COMPREX’ karosskonstruktion i 'silver' eller vit.
4 GARAGE med två dörrar, eluttag och LED-lampor.
5 BRED DÖRR med integrerad förvaringsbehållare.
6 EXKLUSIVT SUNROOF panoramafönster och Seitz S4 sidofönster.
7 CENTRALT SERVICEOMRÅDE för enkel åtkomst till anslutningar.
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c o r a l

SIGNATURFUNKTIONER
TEKNISKT DUBBELGOLV

Corals exklusiva signaturfunktioner för
elegant och bekvämt fordon.

Tekniskt dubbelgolv som
ger ett plant golv i samma
nivå över hela husbilen och
13 cm golvutrymme inunder
det. För integrerade verktyg,
isolering och extra förvaring.

EXKLUSIV SUNROOF
DESIGN
Adrias exklusivt designade
stora panoramafönster SunRoof
för "atrium-stil", som ger mer
naturligt ljus, större rymd, med
mörkläggningsjalusi och ventilation.

LED-LJUS
Exklusiva Hella
multifunktionella LED-bakljus
(Plus & Supreme), modulära
lysdioder (Axess), för stil och
funktionalitet.
husbilar

adria
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c o r a l

Interiöra funktioner

HEMKÄNSLA
Bekväm hemmiljö med fantastiska
vardagsrum och praktiska detaljer,
kompletterat med ett ny textil och
mjuka möbler.

•
Den bekväma hemmiljön erbjuder
fantastiska boytor och praktiska
funktioner.
•
Adrias designade exklusiva
SunRoof® och panoramafönster.
•
Belysningssystem för kontrollerbar
stämning.
•
Ljudsystem med dolda högtalare.
(standard Supreme, tillval Plus)
•
Organiserad förvaring med
dedikerade utrymmen för personliga
föremål.
•
Uppvärmning Truma (standard
Plus & Axess) eller Alde (standard
Supreme, tillval Plus).
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c o r a l

Interiöra funktioner

I. Exklusivt SunRoof.

II. Panoramafönster med
mörkläggningsjalusi och
ventilation.

III. Moderna bostadsytor
på en jämn nivå med
tekniskt dubbelgolv.

IV. S-line kök med stor
bänkskiva, förvaring och
de bästa apparaterna.

V. Badrumsdesign för mer
utrymme och komfort.

VI. Stort sovrum med
ett urval av sängformat
och madrasser av högre
kvalitet.

VII. Ny multimediavägg
med TV-hållare, USB-uttag
och telefonladdningsyta.

husbilar

adria
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Supreme_Moro

c o r a l
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c o r a l
KÖK

BADRUM

S-köket erbjuder mer bänkskivutrymme, mer förvaring och de
bästa apparaterna.

Badrumsdesign för mer utrymme och komfort.

•
•
•
•
•

Tre brännare och ugn som tillval i Plus (standard Supreme).
Smal fast laminat FENIX NTM® bänkskiva (Supreme).
Stor förvaring, mjukstängande lådor. 142 l smal absorptionskyl.
Kaffebryggare Nespresso® (standard Plus & Supreme ).
Ugn (tillval Plus, standard Supreme).

•
•
•
•

Stort rymligt badrum.
Spegel med spotlight.
Förvaring för personliga föremål.
Dusch med elegant duschvägg och ventilation.

husbilar

adria
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Axess_Naturale

c o r a l
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Supreme_Moro

c o r a l

SOVRUM
Ny bakre sovrumsdesign med olika
sängformat, för en fantastisk natts
sömn.
Luxe madrasser för stor komfort.
Förvaring över och under sängen.
Skåp brevid sängen.
Spotlights.
USB-uttag.

Plus_Naturale

•
•
•
•
•

husbilar
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MODERNA BOYTOR
Allt är utformat på det
sätt du vill leva.

VARDAGSRUM
Vardagsrum med öppen
planlösning, låg skiljevägg och ny
multimedievägg för underhållning.
•
SunRoof och panoramafönster med
mörkläggningsjalusi och ventilation.
•
Dinett med bekväma sittplatser
och justerbart bord (beroende på
modell). Kontrollerbar belysning
med LED och spotlights.
•
Mysig soffa.
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Moro

c o r a l

Coral Supreme
med Moro-design i mörkare trästil,
som med LED-bakgrundsbelysning
ger en traditionell känsla.
Coral Plus och Axess
med Naturale-design i ljus trästil, som
med LED-bakgrundsbelysning ger en
skandinavisk känsla.

Naturale
husbilar
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ADRIA MACH
INSPIRERANDE LÖSNINGAR

På Supreme & Plus-modeller,
förinstallation för MACHsmartkontrollapplikation.
Adria MACH Plus finns som
tillval (Supreme & Plus).

Innovativa lösningar för inspirerat
semesterboende.

MULTIMEDIA
Multimedia-vägg med TV-hållare
(upp till 32"), USB-uttag och
telefonladdningsyta. Nytt ljudsystem
med exciter och subwoofer, dolda
högtalare och Bluetooth® (tillval
Plus, standard Supreme). Ny digital
styrenhet, enkel att använda som
kontrollerar alla huvudfunktioner.
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KAFFEMASKIN
Nespresso®-kaffemaskin för perfekt
kaffe varje gång (Standard Plus/
Supreme).

c o r a l

FÖRVARING
Konvexa överskåp med upplyst profil och lättöppnad
mekanism. Stora garderober och kök med stora lådor.
Stort garage 120 cm höjd (beroende på modell), två
dörrar, 220 v | 12 v-kontakter och LED-lampor.
Bodelsdörr med tyst, smidig stängning
och multifunktionell förvaringsbehållare.

PRAKTISKA DETALJER
Nytt centralt serviceområde för enkla
anslutningar och färskvattentank
med ny placering med 115 liters
volymkapacitet.

husbilar
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n y c k e l f u n k t i o n e r

Axess, Plus eller Supreme?
Alla de nya generationens modeller är fyllda med funktioner och erbjuder mycket detaljer. För att hjälpa dig att
bestämma har vi sammanfattat de viktigaste skillnaderna mellan modellerna Supreme, Plus och Axess.

SunRoof Coral

AXESS

PLUS

SunRoof Coral new generation

s

s

s

s

Karossfärg

Vit

Vit

Silver

Förarhytt

Vit

Vi t/ Silver / Mörk grå

Silver

s

s

Full LED-bakljus
s

Vindavvisare

s

s

Centralt serviceområde

s

s

Naturale

Naturale

Moro

Truma

Truma/Alde (tillval)

Alde

s

s

s

s

Solid laminat

Fenix NMT

Lådor under L-sängar

s

s

Huvudgavel / väggfoder i quiltad design

s

s

s

s

s

s

Garage ett handtag med textil- och LED-lampor
Inredning
Värme

s

Skåp med skåpdörrar ovanför förare och passagerare
Öppen förvaring ovanför förare/passagerare

s

Fönsterfoder i dinett
Gardiner i fönster vid dinett

s
Solid laminat

Köksbänk

Huvudgavel / väggfoder

s

Massiv trädörr som separerar bo / sovdel
Gardin bo/sovdel

Adria MACH Smart mobile app. (MACH PLUS) tillval
adria

husbilar

CORAL AXESS

s

Nya FIAT Ducato EUR VI E

Modular LED-bakljus

76

SUPREME

s

Axess_Naturale

NYCKELFUNKTIONER

c o r a l

CORAL PLUS

n y c k e l f u n k t i o n e r

CORAL SUPREME
Adria Mach

Adria Mach

MER

TEKNISK
INFORMATION

Supreme_Moro

Plus_Naturale

PÅ WWW.ADRIA.SE
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c o r a l

p l a n l ö s n i n g a 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)

78

MER

TEKNISK
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L = LÄNGD B = BREDD
adria

husbilar

ANTAL PLATSER (beroende på chassi och totalvikt)

ANTAL BÄDDAR

KÖK

BORD

SITTGRUPP

GARDEROB

BÄDDAR

BADRUM

GOLV

c o r a l

NYCKELFUNKTIONER

p l a n l ö s n i n g a r

NYCKEL data

LÄNGD
7485 mm
BREDD
2299 mm
HÖJD
2905 mm

VIKT
3500-4400 kg
FIAT EUR VI E MOTOR
2,2 140 / 180 HK

• Adria 'Comprex' konstruktion med 'silver'
kaross och stort panoramafönster.
• Adria exklusiva designade SunRoof® med
integrerad mörkläggningsjalusi.
• Moro inredningsstil.
• Moderna bostadsytor, nytt kök, dinett, badrum
och sovrum.
• Ny multimedia-vägg, med TV-hållare, USButtag och telefonladdningsyta.

LÄNGD
7485 mm
BREDD
2299 mm
HÖJD
2905 mm

VIKT
3500-4400 kg
FIAT EUR VI E MOTOR
2,2 140 / 180 HK

• Adria 'Comprex' konstruktion med vit kaross och • Nytt garage med två dörrar, eluttag och LEDstort panorama.
lampor.
• Adria exklusivt designade SunRoof® med
• Välj mellan Truma eller Alde centralvärme (tillval).
• Adria MACH Plus smart kontroll mobilapp (tillval).
integrerad mörkläggningsjalusi.
• Rovere Naturale inredningsstil.
• Moderna bostadsytor, nytt kök, dinett, badrum
och sovrum.
• Ny multimedia-vägg, med TV-hållare, USB-uttag
och telefonladdningsyta.

LÄNGD
7485 mm
BREDD
2299 mm
HÖJD
2905 mm

VIKT
3500-4400 kg
FIAT EUR VI E MOTOR
2,2 140 / 180 HK

• Adria 'Comprex' konstruktion med vit kaross och • Ny multimedia-vägg, med TV-hållare, USB-uttag
stort panorama.
och telefonladdningsyta.
• Adria exklusivt designade SunRoof® med
• Nytt garage med två dörrar, eluttag och LEDlampor.
integrerad mörkläggningsjalusi.
• Truma.
• Rovere Naturale inredningsstil.
• Moderna bostadsytor, nytt kök, dinett, badrum
och sovrum.

• Nytt garage med två dörrar, eluttag och LEDlampor.
• Alde centralvärme och golvvärme är standard.
• Adria MACH Plus smart kontroll mobilapp
(tillval).

husbilar

adria
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c o r a l

s t i l

EXTERIÖR

INTERIÖR

CORAL supreme

MORO

SILVERGRÅ METALLIC

NATURALE

CORAL plus

VIT
SILVERGRÅ METALLIC
GRÅ (solid)

CORAL axess

NATURALE

80
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VIT
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c o r a l

STANDARDKLÄDSEL

s t i l

KLÄDSEL tillval

BERNICE

LEATHER EDWARD

LEATHER CHARLES

ARNO

BERNICE

LEATHER EDWARD

MABEL

BERNICE

LEATHER CHARLES

MER

TEKNISK
INFORMATION
PÅ WWW.ADRIA.SE
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c o r a l

x l

För extra stora äventyr.

MÖT
NYA
GENERATIONEN
82
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INSPIRERANDE
DESIGN

SIGNATURFUNKTIONER

HEMKÄNSLA

MODERNA
BOYTOR

INSPIRERANDE
LÖSNINGAR

c o r a l

•

f i
n

s n i n g

s

i
a

p l a
n

Plus och Axess modeller. Den nya generationens Coral XL-serie är det nya riktmärket för stilfulla och praktiska husbilar med alkover. Snygga linjer och
rymliga praktiska interiörer med upp till 5 homologerade säten och upp till 5+1 sovplatser, perfekt för stora familjer och grupper.

k

l

i

ö

o l

M Ö T N YA G E N E R AT I O N E N

r

n

CORAL XL

a

x l

För extra stora äventyr.

660 SL

CORAL XL PLUS

CORAL XL AXESS
husbilar
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c o r a l

x l

m ö t

SE
ONLINE

n ya

g e n e r at i o n e n

INSPIRERANDE DESIGN
Coral XL, den perfekta husbilen för stora familjer
och grupper som söker rymligt, bekvämt och
praktiskt boende.

Exteriöra funktioner

1 ADRIA ‘COMPREX’ karosskonstruktion.
2 ELEGANT ALKOVDESIGN med PANORAMAFÖNSTER (Plus).
3 SIDOKJOL med hyttsteg (Plus).
4 VIT KAROSS med valbara färger till förarhytt (Plus).
5 Dynamisk bakvägg med LED-belysning.
6 SEITZ S4 FÖNSTERRAM och bred bodelsdörr.
7 STORT GARAGE med eluttag och nya förvaringslösningar.

84
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Kliv in i Coral XL via
en 360 graders Walkthrogh på
www.adria.se

c o r a l

x l

SIGNATURFUNKTIONER
TEKNISKT
DUBBELGOLV

Exklusiva Coral XL-signaturfunktioner
för ett elegant, rymligt och bekvämt
fordon.

Genomgående tekniskt
dubbelgolv med 13 cm
yta för integrerade verktyg,
isolering och extra förvaring.

EXKLUSIV
BAKVÄGGSDESIGN

ELEGANT ALKOVDESIGN
Lutande bakvägg med
smal stötfångare och Stilfull och elegant alkov, integrerad
luftflödesavvisare. i karossen, vilket ger rymligt boende
inuti.
BODELSDÖRR
Stor, 650 mm bodelsdörr med
integrerad invändig förvaring.

STORT GARAGE

LED-LJUS

Stort garage med belysning samt el
till din utrustning.

Exklusiva och
mulitfunktionella Hella
LED-bakljus (Plus) och
lysdioder (Axess).

husbilar

adria
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c o r a l

x l

Interiöra funktioner

HEMKÄNSLA
Bekväm hemmiljö med stora
sällskapsytor och praktiska
funktioner, med ett urval av textilier.

•
Rymligt boende med bekväma
säten.
•
Stor L-dinett (tillval) med
justerbart bord.
•
Kontrollerbart belysningssystem för
atmosfär.
•
Organiserad förvaring för personliga
saker.
•
Värme: Truma för Axessmodell,
Truma eller Alde (tillval) för
Plusmodell.
SE
ONLINE

Kliv in i Coral XL via
en 360 graders Walkthrogh på
www.adria.se
86
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c o r a l

x l

Interiöra funktioner

I. Fast sovalkov med
panoramafönster.

II. Stor dinett med upp till
5 homologerade säten och
Isofix som standard.

III. Modern inredning med
tillval av textiler.

IV. Multimediavägg
och kontrollpanel med
pekskärm.

V. Smart, funktionellt kök
med SlimTower-kyl.

VI. Rymlig interiör med
smart belysning och
förvaringslösningar.

VII. Truma eller Aldevärme
(Plus-modell); Truma
(Axess-modell).

husbilar
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x l

Axess_Naturale

c o r a l

88

adria

husbilar

c o r a l

MODERNA BOYTOR
Allt är utformat på det sätt
du vill leva.

KÖK

BADRUM

S-Line kök med mer arbetsyta, förvaring och de bästa
köksapparaterna.

Badrumsdesign för mer utrymme och komfort.

•
•
•
•

Tre gasbrännare och ugn som tillval.
Bänkskiva med tunn solid laminat som ej ger fingeravtryck.
Stor förvaring, mjukstängande lådor.
142 l smal absorptionskyl.

•
•
•
•

x l

Stort rymligt badrum.
Spegel med spots.
Förvaring för personliga saker.
Dusch med elegant duschvägg och ventilation.

husbilar

adria
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c o r a l

90
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x l

c o r a l

x l

SOVRUM
Bakre sovrum med kvalitetsmadrasser
för god komfort och en god natts sömn.
Förvaringsutrymme under och ovanför
sängarna. Sängskåp, spotlights och
USB-uttag.

SOVALKOV
Fasta, rymliga sovutrymmen ovan
förarhytten.

husbilar

adria

91

c o r a l

x l

KONTROLL
INSPIRERANDE LÖSNINGAR
Innovativa lösningar för ett inspirerat
boende.

MULTIMEDIA
Multimediavägg, med TV-hållare
(upp till 32"), USB-uttag och
telefonladdningsyta.

92

adria

husbilar

Adria digitala kontrollpanel för
nyckelfunktioner, enkel att använda.

c o r a l

x l

FÖRVARING
Överskåp, lättöppnad med belyst profil. Stor garderob och kökslådor med stor
kapacitet. Stort garage med 220v/ 12v kontakter och LED-lampor. Bodelsdörr
med intern förvaring.

PRAKTISKA DETALJER
Central servicelucka för enkla
anslutningar (Plus) och isolerad
färskvattentank med 115 l volym.

husbilar
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x l

5

5+1

CORAL XL plus

660 SL
L 7399 (mm)
B 2299 (mm)

p l a n l ö s n i n g a r

5

5+1

CORAL XL axess

660 SL
L 7399 (mm)
B 2299 (mm)
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ANTAL PLATSER (beroende på chassi och totalvikt)

NYCKEL data

NYCKELFUNKTIONER

LÄNGD
7399 mm
BREDD
2299 mm
HÖJD
3070 mm
VIKT
3500-4400 kg
FIAT EUR VI E MOTOR
2,2 140 / 180 HK

• Adria ‘Comprex’-konstuktion, vit kaross
och sovalkov.
• Smart kök.
• Multimediavägg med TV-hållare, USB-uttag
och telefonladdningsyta.
• Stor, komfortabel och flexibel dinett.
• Lättillgängligt garage med belysning, eloch förvaringslösningar.
• Truma eller Alde centralvärme (tillval).

LÄNGD
7399 mm
BREDD
2299 mm
HÖJD
3070 mm
VIKT
3500-4400 kg
FIAT EUR VI E MOTOR
2,2 140 / 180 HK

• Adria ‘Comprex’ konstuktion, vit kaross
och sovalkov.
• Smart kök med 3 brännare, handfat, och
Slim Tower-kyl.
• Multimediavägg med TV-hållare, USB-uttag
och utrymme för telefonladdning.
• Stor, komfortabel och flexibel dinett.
• Lättillgängligt garage med belysning,
el- och förvaringslösning.
• Truma värme.

ANTAL BÄDDAR

KÖK

BORD

SITTGRUPP

GARDEROB

BÄDDAR

BADRUM

GOLV

c o r a l

EXTERIÖR

INTERIÖR

STANDARDKLÄDSEL

x l

p l a n l ö s n i n g a r

KLÄDSEL tillval

NATURALE

ARNO (standard)

BERNICE (tilvalg)

NATURALE

MABEL (standard)

BERNICE (tilvalg)

LEATHER EDWARD

LEATHER CHARLES

VIT

SILVERGRÅ METALLIC

GRÅ (solid)

VIT

MER

TEKNISK
INFORMATION
PÅ WWW.ADRIA.SE

husbilar

adria

95

c o m p a c t

Res överallt!
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Det är dags att åka vart du vill!

•

s

Compact, den smala och smidiga husbilen, som kan nå ännu fler platser. Med modern interiör och mycket utrustning,
inklusive exklusiv SunRoof® och nytt garage.

r

n

C O M PA CT

a

DL
SC

COMPACT SUPREME

COMPACT PLUS

husbilar
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c o m p a c t

Exteriöra funktioner

Compact, en snygg, bekväm och praktisk husbil som kan ta dig nästan vart som helst.

7

ÅR*ADRIA

INTRÄNGANDE
FUKT

garanti

SE
ONLINE

1 Adria 'Comprex'
karosskonstruktion.

98
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2 Elegant
aerodynamiskt
överhängande parti
över förarhytt (keps)
med integrerat
panoramafönster.

3 "Silver kaross"
(Supreme) eller vit
kaross (Plus).

4 Dynamisk
bakväggskonstruktion
med LED-lampor.

5 Smal exteriör med
bredd av 2,12 m.

6 Enkel åtkomst
till garaget med
elkontakt och
förvaringslösningar.

7 Sidojkolar.

Upptäck 360º walkthroughs,
planlösningar, teknisk data
och vår produktkonfigurator
på www.adria.se

c o m p a c t

Interiöra funktioner

I. Sandy White (Supreme)
eller Sandy Brown (Plus)
interiör.

II. Exklusivt SunRoof®
panoramafönster.

III. Dinett på tekniskt
dubbelgolv och Isofix som
standard (ej D-modell).

IV. Smart kök med stort
kylskåp och alla funktioner.

V. Duplex badrum med
svängbar duschvägg.

VI. Funktionell vägg med
TV-hållare, USB-uttag och
eluttag.

husbilar

adria
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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
Toppmodellen i sortimentet med "silver kaross". Modern interiör
och mycket utrustning. Sandy White inredning.

COMPACT PLUS
Välutrustad med vit kaross och grå hytt som tillval. Modern
interiör och mycket utrustning. Sandy Brown inredning.

husbilar
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p l a n l ö s n i n g a 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)

NYCKEL data

NYCKELFUNKTIONER

LÄNGD
6990 - 6999 mm
BREDD
2120 mm
HÖJD
2750 mm
VIKT
3500-3800 kg
FIAT EUR VI E MOTOR
2,2 140 / 180 HK

•
•
•
•

LÄNGD
6990 - 6999 mm
BREDD
2120 mm
HÖJD
2750 mm
VIKT
3500-3800 kg
FIAT EUR VI E MOTOR
2,2 140 / 180 HK

• Adria 'Comprex' konstruktion, med vit kaross
och grå färg på förarhytt som tillval.
• Exklusivt SunRoof® panoramafönster.
• Sandy Brown inredningsdesign.
• Smart kök med spis och 3 brännare, diskbänk
högt smalt kylskåp och ugn som tillval.
• Dinett på tekniskt dubbelgolv, med Isofix som
standard (ej D-modell).
• Enkel åtkomst till garaget med elkontakt och
förvaringslösningar.
• Truma uppvärmning.

Adria 'Comprex' konstruktion, med silver kaross.
Exklusivt SunRoof® panoramafönster.
Sandy White inredningsdesign.
Smart kök med spis och 3 brännare, ugn som
standard.
• Dinett på tekniskt dubbelgolv, med Isofix som
standard (ej D-modell).
• Enkel åtkomst till garaget med elkontakt och
förvaringslösningar.
• Truma uppvärmning.

MER

TEKNISK
INFORMATION
PÅ WWW.ADRIA.SE
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ANTAL PLATSER (beroende på chassi och totalvikt)

ANTAL BÄDDAR

KÖK

BORD

SITTGRUPP

GARDEROB

BÄDDAR

BADRUM

GOLV

c o m p a c t

EXTERIÖR

INTERIÖR

STANDARDKLÄDSEL

s t i l

KLÄDSEL tillval

SANDY WHITE

BERNICE

LEATHER EDWARD

LEATHER CHARLES

SANDY BROWN

ARNO

BERNICE

LEATHER EDWARD

SILVERGRÅ METALLIC

LEATHER CHARLES

VIT

SILVERGRÅ METALLIC

GRÅ (solid)

husbilar
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Livsstilstillbehör
Tillbehör
Dessa alternativ kan beställas hos din
Adria-återförsäljare (tillämpligheten kan
variera beroende på fordon):
•
•
•
•

104

Markis.
Takmonterad luftkonditionering.
Cykelställ
Dragkrok.

adria

husbilar

adria MACH
För ett lättare liv.
Vår smarta mobilapplikation styr nyckelfunktioner, övervakar utrustning, ger åtkomst till användarmanualer,
navigeringsdata och Mobile Office-funktioner, från din smarttelefon eller surfplatta.
Förinstallerad på utvalda modeller, med möjlighet att installera (tillval), vid orderstadiet eller efter leverans.

MACH PLUS
använder Bluetooth® för lokal styrning av nyckelfunktioner
(kontrollpanel, uppvärmning, luftkonditionering** kylskåp, belysning,
vattenpump, vattentanknivåer och batteristatus). Möjliggör också
övervakning av extern och intern temperatur och ger grundläggande
fordonsinformation och nivelleringsdata. Tillval på vissa utvalda
modeller.

HUR MACH FUNGERAR

Upptäck mer på se.adria-mobil.com/mach-app

INSTALLERA
appen från Google Play eller
Apple Store eller besök
se.adria-mobil.com/mach

ANSLUT
till ditt fordon.

SKAPA
ditt Adria ID.

NJUT
av en skräddarsydd upplevelse.

*SIM-kort behövs om fordonet är utrustat med detta alternativ.
husbilar

adria
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World-class partners

ADRIA MOBIL CYCLING TEAM
Adria-Mobil Cycling Team är det bästa slovenska cykellaget i
UCI European Tour. För mer information besök
www.adria-mobil-cycling.com

ADRIAS FORDON ÄR VALET
FÖR MÄSTARE.

TINA MAZE
Dubbel världsmästare och dubbel
olympisk guldmedaljör. En av de bästa
skidåkarna genom tiderna, Tina Maze,
från Slovenien, använder sin Twin
Supreme regelbundet för att ta sig till
snö för skidåkning och till vind,
för vindsurfing.
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PRIMOŽ ROGLIČ
Världens bästa cyklist och vinnare av
Velo d'Or 2020. Två gånger vinnare
av La Vuelta 2019-20, andra i Tour de
France 2020 och vinnare i Liège. Primož,
från Slovenien, använder sin Sonic till
träning, tävling och semester.

JAKOV FAK
Skidskytt i världsklass som
representerar Slovenien, topp tre
rankad. Vinnare av silvermedalj i
skidskytte vid vinter-OS 2018 och brons
i Vancouver 2010. Jakov använder sin
Sonic till träning, tävling och semester.

KTM FACTORY
RACING TEAM
I januari varje år sedan 2013
tas en flotta av Adria husbilar
till Dakar Rally i Sydamerika av
Red Bull KTM Factory Racing.
Specialanpassade Adria Twins
stöder också deras lag av
MXGP-världsmästerskap.

SOCIAL MEDIA
Gå med i Adria-familjen på
Facebook, Instagram och
på YouTube för att dela dina
äventyr.

UPPTÄCK MER I DEN NYA UTGÅVAN AV INSPIRATIONS MAGAZINE
https://se.adria-mobil.com/inspiration
husbilar

adria
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Adria AB
Box 15
561 06 TENHULT
SVERIGE

Syftet med katalogen är illustrativt. Bilder i katalogen kan innehålla vissa element som inte tillhör standardutrustning eller skildra produkter som tillhör olika marknader.
Produkter kan ändras ur teknisk eller kommersiell synvinkel med avseende på regler. Kontakta din valda återförsäljare för att få detaljerad information innan du köper.

Slovenia
Din destination för husvagn
www.slovenia.info
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