
CAMPINGVOGNER

Inspirasjon til dine eventyr.



#inspiringadventures

Inspirasjon til dine eventyr.

WWW.ADRIA.NO
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SE MER PÅ: WWW.ADRIA.NO

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 kolleksjon av campingvogner
Adrias merkevareløfte 
er å levere førsteklasses 

kvalitet, design og verdi for 
minneverdige opplevelser.



Hvorfor velge Adria?

hvis du søker frihet og eventyr, 
er det et godt valg å eie en campingvogn.

d i t t 
k j ø r e t ø y

d i t t 
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 a 
e v e n t y r

d i n 
s i n n s r o

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.

d i n 
r e i s e r u t e

Reis uavhengig, lag din egen reiserute 
og finn dine egne steder borte fra 
folkemengdene.
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Se film av 
produksjonsprosessen 
på www.adria.no

Campingvogner som inspirerer

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

L I D E N S K A P . 

Over femti års erfaring, dyktighet og lidenskap brukt på hvert kjøretøy.

I N S P I R E R T  D E S I G N . 

Campingvogner designet for å oppholde seg i og designet for å opptre med.

P R O D U K S J O N  I  V E R D E N S K L A S S E .

ISO 9001 EFQM 5-stjernes sertifiserte avanserte produksjonsanlegg.

B Æ R E K R A F T .

Miljøledelsessystem sertifisert i henhold til ISO 14001. Forpliktet til bærekraftig utvikling og 
forebygging og redusering av miljøpåvirkninger.

F Ø R S T E K L A S S E S  K V A L I T E T . 

Produksjon og kvalitetskontrollteknikker i verdensklasse for å sikre holdbarhet og 
pålitelighet.

S I N N S R O . 

Klasseledende garanti fra over 500 Adria-forhandlere og reservedelsforsyning og 
ettersalgsservice i verdensklasse.

P R I S V I N N E N D E  K J Ø R E T Ø Y E R . 

Vinner av uavhengige priser for design, innovasjon, kvalitet og kundetilfredshet.
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Høydepunkter
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ALTEA 
møt den nye generasjonen

Designet for et lettere, lysere liv.
Vi introduserer den nye generasjonen av en av våre mest populære 
campingvogner.

INSPIRERTE LØSNINGER

Kreative løsninger for  
bekymringsfrie ferier.

HJEMMEFØLELSE

Stilig interiør for enkel livsstil.

INSPIRERTE LØSNINGER

Kreativt design for bekymringsløs 
brukervennlighet og komfort.

MODERNE BOAREALER

Kreative fritt-flytende rom.

SIGNATURTREKK

Adrias eksklusive  
signaturtrekk.



7adriacampingvogner

H
øy

de
pu

nk
te

r

SE PÅ
NETT

Undersøk 360-graders navigerbare 
bilder, planløsninger, datatekniske 

spesifikasjoner og produktkonfiguratoren 
vår på www.adria.no



INNOVATION
AWARD

EUROPEAN

2022

OVERALL CONCEPT CARAVAN

WINNER

HONORED BY 
THE LEADING EUROPEAN

CARAVANING EXPERTS

CATEGORY

8 adria campingvogner

Den prisbelønte Astella for en ny luksusopplevelse, i fire oppsett.  
Se i katalogen til Astella, eller besøk no.newastella.com

astella 

Luksus-linjen.

Nye førsteklasses generasjon campingvogner 
for helårsbruk. Den beste kombinasjonen av 
design, ytelse og komfort. 

Tilgjengelig i et utvalg av oppsett, inkludert 
funksjonsoppsett 663 PT, med innovativ 
kompakt panoramadør for innendørs og 
utendørs opphold

alpina 

Designet for topp ytelse.

European 
Innovation 

Award-vinner

ABC Automotive Brand 
Contest ‘Best of the 
Best’ 2020-pris fra 
German Design Council.

European Innovation 
Awards 2020 
for kateogoriene 
‘Åpen kateogri’ og 
‘Planløsning’.

Red Dot Design 
Award 2020 for 
fremragende 
produktdesign.

Høydepunkter



INNOVATION
AWARD

EUROPEAN

CATEGORY

WINNER

HONORED BY 
THE LEADING EUROPEAN

CARAVANING EXPERTS

2021

EXTERIOR DESIGN
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SE PÅ
NETT

Undersøk 360-graders navigerbare 
bilder, planløsninger, datatekniske 

spesifikasjoner og produktkonfiguratoren 
vår på www.adria.no

Nye bestselgende generasjon 
campingvogner med alt designet 
rundt hvordan du ønsker å leve. 

Ekstra Adora-oppsett 573 PT, 
613 UT og 613 UL med MACH 
Plus er tilgjengelig.

Se opp for Adrias signaturtrekk 
til panoramavinduene og vår 

eksklusive familie-oppsett.

adora

EKSKLUSIVE FUNKSJONER  
OG OPPSETT

DETALJERTE FORBEDRINGER I 
ALLE OMRÅDER

Designet rundt deg.

European 
Innovation 
Award-vinner

Nå tilgjengelig hos alle modeller 
til nye generasjoner.

14'' adria 
lettmetallfelger
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SE PÅ
NETT
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Designet for å leve i

DETALJER BETYR NOE
Alle campingvognene 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.

Undersøk 360-graders navigerbare 
bilder, planløsninger, datatekniske 

spesifikasjoner og produktkonfiguratoren 
vår på www.adria.no
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opphold

Moderne boarealer med kvalitetsmøbler og  
tekstiler og myke møbler som tilvalg.
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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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Vi tilbyr en rekke madrasser av førsteklas-
ses kvalitet som gir god komfort og støtte. 
Vi tilbyr blant annet en skumkonstruks-
jon med høy motstand, lettstelt stoff og 
naturlig beskyttelse mot bakterier, lukt og 
statisk elektrisitet.

Sov godt

STOFF SØLVBESKYTTELSE

100%

vaskbar på 
40°

tørking i luft,
 ikke maskin

luftstrikket stoff glidelås antibakteriell luktfriantistatisk100 % naturlig giftfri
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oppbevaring multimediabelysning

Stort volumoptimalisert lagringsplass 
overalt, altså er det rom til alle 

gjenstandene du trenger.

Styr atmosfæren din med smart 
belysning for spot-, LED- og 

stemningsbelysning.

Inspirerte 
underholdningsløsninger, som 

gjelder USB-porter, lydanlegg og 
Bluetooth®-forsterkere.
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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.

Nye Adrias digitale 
paneler og lyspaneler

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

modellspesifikasjonene og tekniske 
detaljene.

MACH
bruker Bluetooth® for lokal kontroll av 

nøkkelfunksjoner (kontrollpanel, oppvaring, 
klimaanlegg** kjøleskap, belysning, vannpumpe, 
vanntanknivå og batteristatus). Den gjør det også 

mulig å overvåke utvendig og innvendig temperatur 
og gir grunnleggende informasjon om kjøretøy og 

nivelleringsdata.

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

INSTALLER
appen fra Google Play eller 

Apple Store, eller besøk  
www.adria.no/mach-app

LAG
din Adria ID.

KOBLE
til kjøretøyet ditt.

NYT
en skreddersydd opplevelse.

Undersøk mer på www.adria.no/mach-app

*SIM-kort kreves

**hvis kjøretøyet er utstyrt med dette alternativet
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garanti
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Designet for å prestere
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Alle Adria-campingvognene er designet for å opptre. Alt er omhyggelig designet, utviklet og testet for 
å sikre din sikkerhet, komfort og glede. Bygget for å nyte og bygget for å vare.

En ekte verdensprestasjon

1_INSPIRERT DESIGN.
Eksklusivt design med dynamiske frontprofiler, stilige hekker og signaturtrekk som store 
panoramavinduer på flere modeller.

2_CHASSIS.
Med AL-KO og Knott som våre chassispartnere har vi robust konstruksjon og integrasjon  
for sikrere håndtering og optimal vektkontroll.

3_KAROSSERIKONSTRUKSJON.
Modulær konstruksjon med de beste materialene og konstruksjonsmetodene, noe som gjelder 
Adrias unike Comprex-karosserikonstruksjon.

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

5_ISOLASJON.
De nyeste varmeisolasjonsmaterialene, sofistikert varme- og luftgjennomstrømning med Adrias 
Termo-bygg-standarder og uten sprekker som lekker luft.

6_LUFTSTRØM.
Adrias sofistikerte Air Flow System gjør at alle kjøretøyene har luftgjennomstrømning og ventilasjon, 
noe som avverger kondens.

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

8_MØBLER OG OPPBEVARING.
Et mesterlig bygget skap med oppvarming og luftstrøm integrert for optimal termisk effektivitet. 
Fleksibel lagring av gjenstander i alle kjøretøy også.

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

10_KUNDESERVICE.
Klasseledende 2 års generell garanti og 7 års vannlekkasje-garanti som standard, over 500 
forhandlere og effektiv ettersalgsservice og reservedelsservice.

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

*vilkår gjelder, se nettstedet for detaljer.
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Karosseri

1 Kompositt trepanel

2 Polyuretan-forsegling

3 EPS-isopor

4 Utvendig polyesterkledning 

(sidevegg)

5 Utvendig polyesterkledning (gulv)

6 XPS Styrofoam, isoleringsskum

7 Forsterket profil i heltre

Vennligst sjekk www.adria.no for å få individuelle modellspesifikasjoner og tekniske detaljer.

Adrias campingvogner har et rykte 
på seg for å være robust bygget, 
noe som gjenspeiler vår design, 
konstruksjon og kvalitetsstyring. 

Adrias unike Comprex-
karosserikonstruksjon kombinerer 

det kraftige treverket med 
holdbarheten til polyuretan og 
polyesterens egenskaper til å 

avverge fuktighet.
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Klimakontroll

Våre køretøj er bygd i henhold til 
Adria Termo-bygg-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 -15 til +20 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

Varm opp med de beste systemene. 
Velg Trumas varmluftssystem 

og elektrisk gulvvarme. På noen 
modeller tilbyd også Alde-varme 

som distribuerer vannbåren varme 
jevnt i hele vogna via gulvet.

Adrias kontroll-app MACH 
fjernstyrer eller styrer lokalt* 

oppvarming, kjøling og andre 
kjøretøyverktøy på utvalgte 

modeller.

TEKNOLOGI
Avansert teknologi brukes i 
produksjonen, blant annet 

Plasmatreat, en robotisert prosess 
som renser og påfører lim for å 
forsegle igjen åpninger perfekt.
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a d o r aa l p i n a

sideside 24 36
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a v i v a

side

a c t i o n

side 60 68
a l t e a

side 48



a l p i n a

MØT DEN NYE 
GENERASJONEN

adria campingvogner

a l p i n a

Designet for topp ytelse.

24

INSPIRERT 
DESIGN

SIGNATURTREKK HJEMMEFØLELSE INSPIRERTE 
LØSNINGER

MODERNE 
BOAREALER
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Smartkontroll med Adria 
MACH Plus-appen (Tilvalg).

25adriacampingvogner

A L P I N A

a l p i n a

Vår førsteklasses ytelsessterke campingvogn passer for alle årstider. Karakteristisk Adria-aerodynamisk profil og ekstra stort panoramavindu (på de 
fleste planløsninger). Slitesterk Comprex-karosserikonstruksjon, ytelseschassis, ytelsesisolasjon og Alde-oppvarming. Bli inspirert og føl deg som 

hjemme i de elegante og moderne boarealene.
 

Designet for topp ytelse. 583 LP

613 UT

663 HT

663 PT

663 UK

753 HK

753 UP

763 UK

903 HT
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INSPIRERT DESIGN

a l p i n a

Inspirert design for topp ytelse, 
praktikalitet og komfort.

Eksteriørets funksjoner 1 EKSTERIØRDESIGN, aerodynamisk, for ren og elegant stil. 

2 HEKKDESIGN, med multifunksjonelle full-LED-lys. 

3 PANORAMAVINDU, bredere in-line-design i de fleste planløsningene. 

4 YTELSESSTERK CHASSIS fra AL-KO og Knott. AKS og ATC kan også fås. 

5 INNOVATIVE LUFTAVLEDERE, for effektivt trekk. 

6 BRED INNGANGSDØR og flate, tonede dobbeltvinduer. 

7 ENDA MER OPPBEVARINGSPLASS og integrerte håndtak. 

8 INTEGRERT TELTPROFIL med valgfri LED-lys-profil.
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Eksklusive Alpina-signaturtrekk for 
høytytende eventyr.

SIGNATURTREKK

a l p i n a

PANORAMAVINDU

Vårt design sørger for mye lys og for 
romfølelsen til et stort atrium. I tillegg hører det 

med persienner og ventilasjonsfunksjoner.

LED-LYS

Multifunksjonelle 
full-LED-baklys med 
samme funksjoner 
som baklyset til en 
bil.

YTELSESSTERK CHASSIS

AL-KO- og Knott-chassis gir 
sikker og stabil trekking med 
AKS stabilisatorkobling og valgfri 
ATC-tilhengerstyringssystem. AL-
KO på enkeltaksel og Knott på 
dobbeltakslede campingvogner.

LED-LYS-PROFILER

Valgfrie karakteristiske LED-lys-
profiler for å lyse opp kvelden 

utendørs.

UTVENDIG GRAFIKK

Grafikk med kjente 
Adria-linjer, førsteklasses 
utførelser og kromplater.

AERODYNAMISKE 
LUFTAVLEDERE

Denne innovative funksjonen 
avleder luft, ser stilig ut og hjelper 

til med å øke effektiviteten.
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a l p i n a

HJEMMEFØLELSE

En følelse av å være i et ekte hjem 
med de elegante interiørene.

• 
Lyssystem som er enkelt å regulere 

stemningen med. 
•

Ekstra stort panoramavindu (de 
fleste planløsninger). 

•
Lydanlegg som gir høy lydkvalitet 

med Bluetooth®-forsterker. 
•

Velorganisert lagringsplass i hele 
vogna, med dedikert plass til dine 

egne ting. 
•

Varme fra Alde. SE PÅ
NETT

Undersøk 360-graders navigerbare 
bilder, planløsninger, datatekniske 

spesifikasjoner og produktkonfiguratoren 
vår på www.adria.no
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Interiørfunksjoner

I. Hjemmepreget 
interiørdesign i atrium-stil.

II. Gode sengeløsninger 
med fjærmadrasser i 
høy kvalitet som gjør det 
komfortabelt.

III. Adria Digital-kontroll, 
lydanlegg, Bluetooth®-
forsterker og USB-porter.

IV. Moderne boarealer 
med enestående komfort.

V. Kjøkkendesign med flott 
stil, oppbevaring og de 
beste apparatene.

VI. Elegant baderom 
designet.

VII. Adria Alde-varme, 
integrert design, uten 
sprekker som lekker luft.

a l p i n a
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a l p i n a

STUE 

Det store panoramavinduet byr på 
et atrium-stil-opphold, med naturlig 

lys, kontrollerbare persienner og 
ventilasjon, og med fjærhengsler 

som lar seg lett åpne.
 
•

Stue under stort panoramavindu.
•

Spisestuesett med komfortable 
sitteplasser og justerbare 

nakkestøtter.
•

Konkave overskap, sterke hengsler 
og smarte lagringsløsninger.

•
TV-skap i hjemmestil.

•
Ladbart lys for innendørs og 

utendørs bruk.

MODERNE BOAREALER

Alt er designet for den ultimate 
ferieopplevelsen.
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KJØKKEN 

Hjemmestilen er inspirert av de beste 
hjemmekjøkkenene.

• Elegant design med førsteklasses 
kromdetaljer.

• Store arbeidsflater og skjærebrett av 
ekte tre.

• Skuffer med høy lastekapasitet og 
smarte lagringsprofiler.

• Hvitevarer av høy kvalitet.

a l p i n a

BADEROM 

Elegant bad med ekstra plass, belysning og 
rikelig med lagringsplass.

• Vask med stort volum.
• Oppbevaringsplass til personlige ting.
• Speil med stemningslys.
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a l p i n a

SOVEROM 

Soveromsdesign med alle sengeformater til en god natts 
søvn.

• Kvalitetsfjærede senger i flere formater.
• Luksusmadrasser med kaldskum for ekstra komfort.
• Belysning som lar seg lett regulere med lyspanel.
• Elegante lagringsløsninger.

Et stort utvalg av planløsninger 
designet for måten du ønsker å bo 
på, og unike planløsninger for store 
familier og grupper. 

Utvalgt planløsning: Alpina 663 PT 
med eksklusiv kompakt panoramadør 
for innendørs og utendørs opphold.
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INSPIRERTE LØSNINGER

Innovative nye løsninger til et inspirert 
liv hele året rundt.

a l p i n a

OPPBEVARING 

Enkel tilgang til gasslagring utenfor. På innsiden er det konkave skap 
med stort volum. Stor garderobedesign og kjøkkenoppbevaring til ulike 
gjenstander, med skuffer og redskapsbeholdere. Smart oppbevaringsrom 
for personlige ting også.

ADRIA MACH

Kontroll-appen MACH som 
standard. MACH Plus som 
valgfritt alternativ.

MULTIMEDIA 

Nyt et mer tilkoblet opphold, med 
Adria digitalt kontrollpanel og en rekke 
multimedieløsninger, som lydanlegg med 
skjulte høyttalere, Bluetooth®-forsterker, 
TV-uttak og TV-holder, og flere USB-
porter.

BELYSNING

Lys som lett kan reguleres.

EKSKLUSIVT SALONGSETE

Inspirerende sittedesign, justerbart 
og komfortabelt (valgfritt, avhengig av 
planløsning).
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a l p i n a  p l a n l ø s n i n g e r

583 LP
L 6510 (mm)
B 2460 (mm) 4

753 HK
L 8175 (mm)
B 2460 (mm) 7/8**

903 HT
L 9637 (mm)
B 2460 (mm) 9

613 UT
L 6860 (mm)
B 2460 (mm) 4

663 HT
L 7347 (mm)
B 2460 (mm) 5

663 PT
L 7348 (mm)
B 2460 (mm) 6/7**

663 UK
L 7339 (mm)
B 2460 (mm) 7

753 UP
L 8175 (mm)
B 2460 (mm) 6

763 UK
L 8330 (mm)
B 2460 (mm) 8/9**

**Avhengig av antall køyesenger.

L = LENGDE  B = BREDDE        ANTALL SENGEPLASSER         KJØKKEN    BORD    SITTGRUPP    GARDEROBE    SENGEPLASSER    BAD    GULV
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• Aerodynamisk eksteriørdesign med 
integrerte funksjoner.

• Comprex-karosseri, AL-KO- 
(eller Knott-) chassis, med 
koblingsstabilisator.

• Eksklusivt hekkdesign med 
multifunksjonelle full-LED-lys.

• Integrert med luftavledere, håndtak, 
teltprofil, oppbevaring og lys.

• Ekstra store, bredere in-line-
panoramavinduer i de fleste 
planløsninger.

• Bred inngangsdør og flate, tonede 
dobbeltvinduer.

• Elegant interiørdesign med 
moderne boarealer.

• Komfortable sengeformater med 
Evopore®-madrasser.

• Adria digital panel, lydanlegg, 
Bluetooth®-forsterker og USB-
porter.

• Stue og spiseområde med 
enestående komfort.

• Kjøkken i hjemmestil med god 
oppbevaringsplass og de beste 
hvitevarene.

• Adria Alde-varme.
• Adria MACH.

• MACH Plus.
• AL-KO- (eller Knott-) tilhengerstyringssystem.
• LED silhuettlys.
• Salongstol.

a l p i n a  s t y l i n g

Tekstil og dekorative putesett.

Se mer på www.adria.no

URBAN GREYS LEATHER CHARLES

NØKKELFUNKSJONER

NØKKELALTERNATIVER

TEKSTIL

MYKE MØBLER

SUMMER VIBESDREAM HARMONY GREY PLANETBROWNIES

WARM BROWNSMYSTIC GARDEN



MØT DEN NYE 
GENERASJONEN

adria campingvogner

a d o r a

Designet rundt deg.

36

INSPIRERT 
DESIGN

SIGNATURTREKK HJEMMEFØLELSE INSPIRERTE 
LØSNINGER

MODERNE 
BOAREALER



502 UL

522 UP

572 UT

573 PT

593 UK

593 UP 

613 HT

613 PK

613 UL 

613 UT

673 PK

753 UK

37adriacampingvogner

a d o r a

Smartkontroll med Adria 
MACH Plus-appen (Tilvalg).

Den prisbelønte, nye generasjonen Adora, vår bestselgende campingvogn. Aerodynamiske campingvogner med karakteristisk Adria-profil, ekstra stort 
panoramavindu og smart oppbevaring. Bli inspirert og føl deg som hjemme i de elegante og moderne boarealene.

 
Designet rundt deg.

A D O R A
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Inspirert aerodynamisk, rent eksteriørdesign 
og moderne interiør.

a d o r a

1 EKSTERIØRDESIGN, aerodynamisk, for ren og elegant stil.

2 HEKKDESIGN, med nye, multifunksjonelle full-LED-lys.

3 PANORAMAVINDU, bredere in-line-design, i de fleste planløsninger.

4 YTELSESSTERK CHASSIS AL-KO med AKS sikkerhetskobling.

5 INNOVATIVE LUFTAVLEDERE, for mer effektivt trekk.

6 BRED INNGANGSDØR og flate, tonede dobbeltvinduer.

7 ENDA MER OPPBEVARINGSPLASS, teltprofil og integrerte håndtak.

8 LEGERINGSHUL og Continental-dekk.

INNOVATION
AWARD

EUROPEAN

CATEGORY

WINNER

HONORED BY 
THE LEADING EUROPEAN

CARAVANING EXPERTS

2021

EXTERIOR DESIGN

European 
Innovation 

Award-vinner for 
eksteriørdesign.

INSPIRERT DESIGN

Eksteriørets funksjoner
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Eksklusive Adora-signaturtrekk.

SIGNATURTREKK

YTELSESSTERK CHASSIS

AL-KO-chassis med AKS 
stabilisatorkobling og valgfritt 
ATC tilhengerstyringssystem. 
Leightweight Vario X-chassis på 
utvalgte modeller.

ADRIA 
MACH

Hører med Adria 
MACH-appen som 
smartkontroll.

PANORAMAVINDU

Vårt design sørger for mye lys og for 
romfølelsen til et stort atrium. I tillegg hører det 

med persienner og ventilasjonsfunksjoner.

a d o r a

AERODYNAMISKE 
LUFTAVLEDERE

Denne innovative funksjonen 
avleder luft, ser stilig ut 
og hjelper til med å øke 

effektiviteten.

UTVENDIG GRAFIKK

Grafikk kjente Adria-
linjer.

LED-LYS

Multifunksjonelle 
full-LED-baklys med 
samme funksjoner 
som baklyset til en 
bil.
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HJEMMEFØLELSE

• 
Kontrollerbar stemningsbelysning-

system. 
•

Ekstra stort panoramavindu (de 
fleste modeller). 

•
Lydanlegg med integrerte skjulte 

høyttalere. 
•

Velorganisert oppbevaringsrom med 
dedikerte rom til dine egne ting. 

•
Varme fra Alde.

a d o r a

SE PÅ
NETT

Undersøk 360-graders navigerbare 
bilder, planløsninger, datatekniske 

spesifikasjoner og produktkonfiguratoren 
vår på www.adria.no

En følelse av å være i et ekte hjem 
med de elegante interiørene.
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Interiørfunksjoner

a d o r a

I. Interiørdesign i 
hjemmestil og atriumstil.

II. Valg av komfortable 
sengeformater, Evopore®-
madrasser.

III. Adrias digitale panel, 
lydanlegg, Bluetooth®-
forsterker og USB-porter.

IV. Moderne boarealer 
med enestående komfort.

V. Kjøkkendesign med god 
lagringsplass og de beste 
hvitevarene.

VI. Ergo baderomsdesign 
med innovative, valgfrie 
oppbevaringsløsninger.

VII. Alde-varme og 
elektrisk gulvvarme.
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a d o r a

MODERNE BOAREALER

STUE 

Det store panoramavinduet byr 
på atrium-stil, med naturlig lys 
og reguleringsbar persienne og 

ventilasjon.
 
•

Stue under stort panoramavindu.
•

Spisestuesett med komfortable 
sitteplasser.

•
Ekstra seng som er lett å sette opp.

•
Et slitesterk, lett bort som kan tas av.

•
Nakkestøtter for ekstra komfort.

Alt er designet slik du ønsker å leve.
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KJØKKEN

Hjemmestilen er inspirert av de beste 
hjemmekjøkkenene.

• Elegante konkave skap med mer volum.
• Skuffer med høy lastekapasitet.
• Multifunksjonell henge-profil.
• Hvitevarer av høy kvalitet.

BADEROM 

Vårt Ergo-bad med ekstra plass, belysning 
og flere oppbevaringsrom.

• Praktisk utfellbar vask.
• Effektiv drenering og brukervennlighet.
• Oppbevaring for personlige ting.
• Regulerbar belysning.

a d o r a



44 adria campingvogner

a d o r a

SOVEROM 

Soveromsdesign med alle 
sengeformater for en god natts søvn. 

• Høy, lett tilgjengelige senger.
• Evopore®-madrasser.
• Regulerbar belysning.
• Oppbevaring for personlige ting.

UTVALGTE PLANLØSNINGER: 
ADORA 613 PK

Adora 613 PK spesielt for familier, 
for 2 voksne og 1-3 barn, alle med 
senger på to meter. Strålende 
også for gjester takket være Adria 
Exclusive Design®-rommet bak, 
som også passer bra til daghvile 
eller som lekerom under det bakre 
panoramavinduet. Her hører det i 
tillegg med to TV-uttak.
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INSPIRERTE LØSNINGER

Innovative nye løsninger for inspirerte 
opphold og for maksimal tillat 
vektbelastning som standard.

a d o r a

ADRIA MACH

Kontroll-appen MACH fohåndsin-
stallsjon som standard. MACH Plus 
tilgjengelig som ekstrautsyr.

OPPBEVARING

Mer lagringsplass enn du tror er mulig. Ekstern lagring av gassflasker. På 
innsiden er det konkave designskap med stort volum. Stor garderobedesign og 
multifunksjonell kjøkken- og baderom med innovative flyttbare lagringsløsninger.

MULTIMEDIA

Nyt et mer tilkoblet opphold, med 
digitalt kontrollpanel og en rekke 
multimedieløsninger, som lydanlegg 
med skjulte høyttalere, Bluetooth®-
forsterker, TV-uttak og TV-holder, og 
flere USB-porter.



2x/3x

3x

2x / 3x
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a d o r a  p l a n l ø s n i n g e r

*Ikke klar.        
**Avhengig av antall køyesenger.

573 PT
L 6365 (mm)
B 2460 (mm) 6/7**

593 UK
L 6645 (mm)*
B 2460 (mm) 7

593 UP
L 6645 (mm)*
B 2460 (mm) 4

613 HT
L 6855 (mm)
B 2460 (mm) 4

502 UL
L 5725 (mm)
B 2299 (mm) 5

522 UP
L 5910 (mm)
B 2299 (mm) 4

572 UT
L 6400 (mm)
B 2299 (mm) 4

673 PK
L 7402 (mm)
B 2460 (mm) 7

753 UK
L 8180 (mm)
B 2460 (mm) 6/7**

613 PK
L 6855 (mm)
B 2460 (mm) 7

613 UL
L 6827 (mm)
B 2460 (mm) 5

613 UT
L 6856 (mm)
B 2460 (mm) 4

L = LENGDE  B = BREDDE        ANTALL SENGEPLASSER         KJØKKEN    BORD    SITTGRUPP    GARDEROBE    SENGEPLASSER    BAD    GULV
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• Eksteriørdesign med rene former og 
integrerte funksjoner.

• GFK karosserikonstruksjon, AL-KO-
chassis, AKS stabiliseringskobling.

• Eksklusiv multifunksjonell full-LED-
lys.

• Integrerte luftavledere, håndtak, 
teltprofil, oppbevaring og lykter.

• Ekstra store, bredere in-line-
panoramavinduer på de fleste 
planløsninger.

• Bred inngangsdør og flate, tonede 
dobbeltvinduer.

• Interiørdesign med moderne 
boarealer.

• Et valg av komfortable 
sengeformater med fjærmadrasser.

• Adrias digitale panel, lydanlegg, 
Bluetooth®-forsterker og USB-
porter.

• Stue og spisestue med enestående 
komfort.

• Kjøkkendesign med god 
oppbevaringsplass og de beste 
hvitevarene.

• Ergo-baderomsdesign med 
innovative løsninger.

• Varme fra Alde og elektrisk 
gulvvarme.

• Par-, familie- tenårings- og 
barnevennlige planløsninger.

• Forhåndsinstallasjon for Adria 
MACH.

• MACH Plus.
• AL-KO ATC tilhengerstyringssystem.
• Innovative alternative oppbevaringsløsninger.

Tekstil og dekorative putesett.

Se mer på www.adria.no

a d o r a  s t y l i n g

NØKKELFUNKSJONER

NØKKELALTERNATIVER

MYKE MØBLER

TEKSTIL

STONE ISLAND MORGAN

SUMMER VIBESDREAM HARMONY GREY PLANETBROWNIES

WARM BROWNSMYSTIC GARDEN



a l p i n a

MØT DEN NYE 
GENERASJONEN

adria campingvogner

a l t e a

Designet for et lettere, lysere liv.

48

INSPIRERT 
DESIGN

SIGNATURTREKK HJEMMEFØLELSE INSPIRERTE 
LØSNINGER

MODERNE 
BOAREALER
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a l t e a

A LT E A
Altea tar i bruk den nye generasjonen eksteriørdesign og tilbyr en frisk tilnærming til moderne interiør i hjemmet, 

med enkel komfort og brukervennlighet.
 

Designet for en lettere, lysere livsstil. 
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362 LH

402 PH

432 PX

492 LU

502 UL

542 PK

552 PK
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INSPIRED DESIGN

a l t e a

Nye generasjons eksteriørdesign med integrert 
profil og stort oppbevaringsrom foran.

1 EKSTERIØR-DESIGN. Myk GRP-kropp med klare linjer.

2 BAKVEGG-DESIGN. Med multifunksjonelle LED-lys.

3 FRONT VINDU. Bredere design for mer lys.

4 AL-KO CHASSIS 1 500 eller 1 700 kg Vario X chassis; 1300 kg på standard.

5 INTEGRERTE HÅNDTAK for enklere håndtering.

6 LETTERE KROPP. Med Symalite®

7 HØYVOLUM-LAGRING. For gassflaske med mer.

8 LETTMETALFELGER. For mer stil.

NYE MATERIALER 
Ny generasjon Altea bruker solide termoplastiske 
paneler med en kjerne av Symalite®, et vektbesparende, 
resirkulerbart, fuktbestandig materiale med høye lyd- og 
varmeisolasjonsegenskaper.

Eksteriørets 
funksjoner
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Eksklusive Altea-signaturfunksjoner.

SIGNATURTREKK 

a l t e a

YTELSESSTERK 
CHASSIS

AL-KO-chassis, inkludert Vario X 
for mer smidighet på veien.

UTVENDIG 
GRAFIKK

Stilig grafikk med kjente 
Adria-linjer.

IN-LINE 
FRONTVINDU

Store front- og kjøkkenvinduer gir mer lys.

BAKVEGG

Modulære baklys 
for bil-stil og bil-
funksjonalitet.
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HJEMMEFØLELSE

En følelse av hjemme med elegant, 
praktisk og komfortabelt interiør.

Stilig og praktisk moderne interiør. 
•

Lettere og robuste praktiske møbler.
•

Dinette som er lett å gjøre om til 
seng.

•
Innovative oppbevaringsrom.

•
Symalite®-veggforinger for koselig 

atmosfære.
•

Oppvarming av Truma.

a l t e a

Upptäck 360º walkthroughs, 
planlösningar, teknisk data och 

vår produktkonfigurator på 
www.adria.se

SE
ONLINE



I. I. Interiør-design i 
hjemme-stil for enkelt 
opphold.

II. Valg av komfortable 
sengeformater, blant annet 
køyesenger.

III. Adria-kontrollpanel og 
USB-porter.

IV. Moderne oppholdsrom 
med enkelt komfort.

V. Kjøkkendesign med god 
oppbevaring og de beste 
hvitevarene.

VI. Ergo-baderomsdesign 
med innovative valgfrie 
oppbevaringsløsninger.

VII. Truma-varme pluss 
valgfri elektrisk gulvvarme. 

53adriacampingvogner

a l t e a

Interiørfunksjoner
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STUE 

Det store frontvinduet gir rikelig med 
naturlig lys innvendig. 

 
•

Komfortabel dinette (spiseplass) med 
lys ramme i hjemme-stil.

•
 Stilig mykt veggmateriale og filt-

oppbevaring. 
•

Fin lysstemning. 
•

Fleksibel dinette med enkelt oppsett 
av seng. 

•
Innovative oppbevaringsløsninger.

MODERNE BOAREALER

Alt er designet for å kunne bo 
enkelt.

a l t e a
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KJØKKEN 

Hjemme-stil-designet er inspirert av de 
beste hjemmekjøkkenene.

• Integrert vask og 3 bluss komfyr. 
• Smart skapdesign. 
• Skuffer med høy lastekapasitet og 

anti-sklimatter. 
• Innovative oppbevaringsløsninger. 
• Hvitevarer av høy kvalitet.

BADEROM

Vårt Ergo-baderom med plass, belysning 
og lagring. 
 
• Praktisk sammenleggbar vask. 
• Effektiv drenering og servicevennlighet. 
• Oppbevaring for personlige ting.
• Kontrollerbar belysning.

a l t e a
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SOVEROM

Alle soverom-formater for en god natts søvn.

• Lett tilgjengelige senger. 
• USB-porter. 
• Smart køyesengløsning (spesifikk oppsett). 
• Oppbevaring for personlige ting.

Et utvalg av oppsett designet for 
måten du ønsker å leve på.

a l t e aa l t e a
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INSPIRERTE LØSNINGER

Kreative nye løsninger for kreativt 
boforhold.

MULTIMEDIA 

Adrias digitale kontrollpanel og 
multimedialøsninger, inkludert TV-punkt og 
-holder, lagring og USB-porter. 

OPPBEVARING 

Mer lagringsplass enn du tror er mulig. Ekstern oppbevaring av 
gassflaske. Innvendig designskap med stort volum. 
Stor garderobe og flerbruksoppbevaring for kjøkken og bad, blant annet 
flyttbare løsninger.

a l t e a
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58 adria campingvogner

a l t e a  p l a n l ø s n i n g e r

402 PH
L 4693 (mm)
B 2296 (mm) 4

492 LU
L 5530* (mm)
B 2296* (mm) 4+1

432 PX
L 5045 (mm)
B 2296 (mm) 4

502 UL
L 5745 (mm)
B 2296 (mm) 4+1

552 PK 
L 6168 (mm)
B 2296 (mm) 6/7**

542 PK
L 6120 (mm)
B 2296 (mm) 6/7**

362 LH
L 4280* (mm)
B 2296* (mm) 3

*under juridisk godkjennelsesprosess.
**Avhengig av antall køyesenger.

L = LENGDE  B = BREDDE        ANTALL SENGEPLASSER         KJØKKEN    BORD    SITTGRUPP    GARDEROBE    SENGEPLASSER    BAD    GULV
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a l t e a  s t y l i n g

SUMMER VIBESDREAM HARMONY GREY PLANETBROWNIES

WARM BROWNSMYSTIC GARDEN

NØKKELFUNKSJONER TEKSTIL

Tekstil og dekorative putesett.

Se mer på www.adria.no

MYKE MØBLER

• Utvendig design med rene former 
og integrerte funksjoner. 

• Polyester og Symalite®-karosseri, 
AL-KO-chassis. 

• Eksklusive bakvegg-design med 
modulære lys. 

• Integrerte håndtak, teltprofil, 
oppbevaring og lys. 

• Stort frontvindu på de fleste 
oppsett. 

• Bred inngangsdør og “flate” tonede 
vinduer. 

• Interiørdesign med moderne 
oppholdsrom. 

• Utvalg av komfortable 
sengeformater, med 
skummadrasser. 

• Adria-kontrollpanel og USB-
kontakter. 

• Stue og spisestue med 
brukervennlighet og komfort.

• Kjøkkendesign med god 
oppbevaring og de beste 
hvitevarene. 

• Ergo-baderomsdesign med 
innovative lagringsløsninge. 

• Truma-varme, pluss elektrisk 
gulvvarme.

SELENA



adria campingvogner

Elsker den nye originalen.

a c t i o n

60
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A C T I O N

a c t i o n

Action, den originale, ikoniske, lette og stilige campingvognen for en aktiv ferie. En campingvogn som alltid får deg til å smile og alltid leverer 
på plass, funksjoner og komfort. Moderne interiør med smart kjøkken, ergo-bad og komfortabel soveplass.

 
Du kommer til å elske den nye originalen.

361 LH 

391 LH

391 LH SPORT

391 PD

391 PH
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7
ÅRS* ADRIA

VANNLEKKASJE- 
garanti

62 adria campingvogner

a c t i o n

Action er en høyt elsket, ikonisk campingvogn, en ekte original som gir plass, 
funksjoner og komfort.Eksteriørets funksjoner

1 Ikonisk 
eksteriørutforming 
og særpreg.

2 GFK-
polyesterutkledning.

3 Tilpasning for 
sykkelstativ på 
bakveggen.

4 Panoramavindu 
på alle planløsninger.

5 AL-KO-chassis og 
AKS på alle modeller.

6 Har ny eksteriør-
grafikk.

7 Model 391PH med 
valgfri Smart-grill.
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I. Fleksible boarealer med 
elegant interiør.

II. Komfortabel soveplass i 
et utvalg av sengeformater.

III.  Truma-varmluftssystem 
og elektrisk gulvvarme.

IV. Smart kjøkken med de 
beste hvitevarene.

V. Ergo-baderom, 
sammenleggbar 
vask, forbedrede 
vanninstallasjoner.

VI. Høyttalere, Bluetooth®-
forsterker, USB-porter.

VII. Komfortable 
sitteplasser.

a c t i o n

Interiørfunksjoner
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SE PÅ
NETT

Undersøk 360-graders navigerbare 
bilder, planløsninger, datatekniske 

spesifikasjoner og produktkonfiguratoren 
vår på www.adria.no
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Action er en høyt elsket campingvogn. Kompakt i størrelse og med svært 
fleksible boarealer. En svært original campingvogn fullpakket med smarte 

funksjoner.

a c t i o n



a c t i o n l a y o u t s

391 LH SPORT
L 4310 (mm)
B 2196 (mm) 3

TEKNISK
INFO

MER

WWW.ADRIA.NO

adria campingvogner66

a c t i o n  p l a n l ø s n i n g e r

361 LH
L 4010 (mm)
B 2196 (mm) 3

391 LH
L 4310 (mm)
B 2196 (mm) 3

391 PD
L 4460 (mm)
B 2196 (mm) 2

391 PH
L 4310 (mm)
B 2196 (mm) 4
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a c t i o n  p l a n l ø s n i n g e r a c t i o n  s t y l i n g

Tekstil og dekorative putesett.

Se mer på www.adria.no

BRUNELLO BLACK• Ikonisk eksteriørutforming og 
grafikk.

• GFK polyesterutkledning.
• Utvendig tilgjengelig 

garasjeoppbevaring.
• Panoramavindu i alle planløsninger.
• AL-KO-chassis and AKS 

stabilisatorkobling.
• Fleksible boarealer med elegant 

interiør.
• Komfortabel soveplass i et utvalg 

av sengeformater.

• Truma-varme og elektrisk 
gulvvarme.

• Smart kjøkken med tre brennere og 
de beste hvitevarene.

• Ergo-bad med toalett, dusk og 
sammenleggbar vask.

• Belysning som kan reguleres for å 
skifte stemning.

• Høyttalere, Bluetooth®-forsterker, 
USB-porter.

• Integrerte, eksterne 
oppbevaringsløsninger.

• Glidebar ekstern smart-grill 391 PH.

MYKE MØBLER

TEKSTILNØKKELFUNKSJONER

NØKKELALTERNATIVER

BRUNELLO BLACK

L = LENGDE  B = BREDDE        ANTALL SENGEPLASSER         KJØKKEN    BORD    SITTGRUPP    GARDEROBE    SENGEPLASSER    BAD    GULV
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a v i v a

En ny måte å campe på. 

68
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AV I VA

a v i v a

Aviva, European Innovation award-vinner er en svært komfortabel og enkel campingvogn å eie og bruke. 
Elegant designet interiør, fullpakket med oppfinnsomme funksjoner og med et utvalg av myke møbler. 

 
Opplev en ny måte å campe på.

400 PS

522 PT

563 PT
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a v i v a

Eksteriørets funksjoner Aviva byr på en innovativ, ny stil å campe på, takket være slik den kombinerer 
plass, komfort og praktiske funksjoner.

1 Eksklusiv 
eksteriørdesign og 
eksteriørgrafikk.

2 Eksklusivt, 
innovativt 
og fleksibelt 
oppbevaringsrom 
foran.

3 GFK-utkledning 
med særpregede 
aluminiumsvegger.

4 AL-KO-chassis. 5 Integrert teltprofil 
og tredje bremselys.

6 LED-markiselys. 7 Adria 
kromhåndtak.
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Interiørfunksjoner 

a v i v a

I. Elegant interiør i 
boarealene med myke 
møbler.

II. Innovative, eksklusive 
oppbevaringsløsninger.

III. Høyttalere, Bluetooth®-
forsterker, USB-porter.

IV. Komfortabel soveplass 
med fritt valg av 
sengeformater.

V. Smart kjøkken med to 
eller tre brennere, 80 liter 
eller 140 liter kjøleskap 
(varierer etter planløsning).

VI. Bad, med toalett, dusj, 
vask og reisetilbehør.

VII. Truma-varme og 
elektrisk gulvvarme.
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a v i v a

SE PÅ
NETT

Undersøk 360-graders navigerbare 
bilder, planløsninger, datatekniske 

spesifikasjoner og produktkonfiguratoren 
vår på www.adria.no
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Aviva tilbyr en helt ny camping-stil, med sine mange 
innovative funksjoner og stilige, men likevel enkle løsninger, 
på kjøkkenet og på badene, som er pakket inn i en robust 

og svært praktisk campingvogn.

a v i v a



TEKNISK
INFO

MER

WWW.ADRIA.NO
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a v i v a  p l a n l ø s n i n g e r

400 PS
L 4492 (mm)
W 2090 (mm) 4

522 PT
L 5664 (mm)
W 2300 (mm)

563 PT
L 6154 (mm)
W 2450 (mm)6/7** 6/7**

**Avhengig av antall køyesenger.

L = LENGDE  B = BREDDE        ANTALL SENGEPLASSER         KJØKKEN    BORD    SITTGRUPP    GARDEROBE    SENGEPLASSER    BAD    GULV
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a v i v a  s t y l i n g

• Eksklusiv eksteriørdesign og 
grafikk. 

• Eksklusivt, innovativt lagerrom 
foran. 

• Massiv polyesterkarosseri med 
særpregete aluminiumsvegger. 

• AL-KO-chassis. 
• Elegant interiør med myke møbler. 
• Innovative, eksklusive 

oppbevaringsløsninger. 
• Høyttalere, Bluetooth®-forsterker og 

USB-porter. 
• Komfortabel soveplass med et valg 

av sengeformater. 

• Stilig gardin som sikrer privatliv. 
• Smart kjøkken med tre brennere og 

de beste hvitevarene. 
• Baderom, med toalett, dusj, vask 

og reisetilbehør. 
• Forhåndsinstallert klimaanlegg.

• Truma-varme, Trumavent og gulvvarme (etter planløsning).
• Barnepakke-alternativ på utvalgte planløsninger.

Tekstil og dekorative putesett. 

Se mer på www.adria.no

SUMMER VIBESDREAM HARMONY GREY PLANETBROWNIES

WARM BROWNSMYSTIC GARDEN

NØKKELFUNKSJONER

NØKKELALTERNATIVER

MYKE møbler

TEKSTIL

ROBYN



SELENA

ROBYN
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M y ke  m ø b l e r   Du kan velge hvilket som helst dekorativt putesett og hvilken tekstiltype det skal ha.

URBAN GREYS STONE ISLANDS

a l p i n a a d o r a a l t e a

BRUNELLO BLACK

a c t i o n

LEATHER CHARLES MORGAN

a v i v a
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Sitteplasser

Alle modellene har svært komfortable og støttende sitteplasser.

Dekorative puter

BROWNIESDREAM HARMONY SUMMER VIBES

WARM BROWNSMYSTIC GARDENGREY PLANET
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Verdensklassepartnere

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.

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.

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



79adriacampingvogner

OPPDAG MER I DEN NYE UTGAVEN AV INSPIRATIONS MAGAZINE PÅ NETTSIDEN www.adria.no/inspirasjo

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.
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Slovenien 
Din campingvogndestinasjon på 
www.slovenia.info
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