
EN NY STJERNE I DAG. 
IKONET I MORGEN.

Supersonic



Oppdag mer på www.newsupersonic.com



#inspiringadventures



Sofistikert, elegant design og tidløs ytelse.

Supersonic

4_ Supersonic



_5Supersonic



Design 

Drevet av design. Helt ny design som är innovativ, elegant 
och sofistikerad ochmed hänsyn till de minsta detaljerna..

Supersonic. Nye Adria-bobiler, toppen av 
tilbudet vårt, for det beste innen design, ytelse, 
innovasjon og opplevelse.

Inspirert av det siste innen yacht-, hjemme- og 
bildesign er nye Supersonic drevet av design, 
for de med lidenskap for sofistikert raffinement 
og kapasitet.

Perfekt integrert på Mercedes-Benz. Et 
synonym for luksuriøs, elegant design og 
presisjonsteknikk. Den ultimate bobilen.

Vårt Mål
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Drevet av Mercedes-Benz. En bobil designet for å yte på 
veien og brukes i hverdagen, året rundt.

Ytelse
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Smart og enkelt å bo i. Det siste innen førersikkerhet 
og bobil, med kreative nye løsninger overalt.

Innovasjon
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Komfortabelt og praktisk. En enestående kjøre- og 
bo-opplevelse.

Opplevelse
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Designet for 
å prestere

MER TEKNISK INFORMASJON PÅ 
WWW.NEWSUPERSONIC.COM 
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Alt er omhyggelig designet, utviklet 
og testet for å sikre sin trygghet, 
komfort og nytelse. Bygget for å 
nyte, bygget for å vare.
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2
ÅRS*ADRIA

garanti

7
ÅRS* ADRIA

TETTHETS 
garanti

SE
PÅ NETT

KAROSSERI 
Adria Comprex-kropp med GFK og aluminium for vektreduksjon. 
Konstruksjonen utnytter fordelene med torsjonsstyrken til tre, 
holdbarheten til polyester og polyuretans evne til å forhindre fuktighet. 

KLIMAKONTROLL _ Bygget etter Adria ‘Thermo-bygde’-
standarder, med optimaliserte isolasjonsmaterialer, nøye 
konstruert varmedesign og Adrias Air Flow System. 

Den helautomatiske klimakontrollen Thermotronic som standard. 
Alde kompakt 3030 varmesystem for perfekt komfort og ingen 
kalde områder. 

Fabrikktilpasset, valgfri klimaanlegg tilgjengelig.
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Oppdag 360 gjennomganger, 
planløsninger tekniske spesifikasjonsdata 

og produkt-konfiguratoren vår på 
www.newsupersonic.com

Bred boligdør (650 mm) med skjulte hengsler, 
toveislås, ugjennomsiktige privatliv-vinduer og 

innvendig oppbevaring.

Utvendige vidvinkelspeil, elektrisk betjent og 
oppvarmet.

Sentral serviceboks for tilkobling av verktøy 
på ett sted tilgjengelig fra utsiden og innsiden. 
Har strømuttak, TV-antenne og oppbevaring .

Ferskvannstank, optimalt plassert og stort 
volum (150 l). Elektronisk avhendingssystem 

for fersk- og gråvann.

Markise med adapter (standard).

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.

DOBBELT ETASJE _ Ett-plans gulv overalt med 
plass under gulvet, for verktøy, isolasjon og lagring.



Slående nytt design, rene billinjer og dynamisk stil, som blander Adria-
signaturutseendet med Mercedes-Benz´ basisbil, med sølvmetallisk 

eksteriørfarge. 

Bred boligdør (650 mm) med skjulte hengsler, toveislås, ugjennomsiktig 
privatliv-vindu og innvendig oppbevaring.

EKSTERIØR _ Skrå bakveggdesign med 
luftskjerm-profil, ryggekamera og Hella LED 
multifunksjonslys.

Eksklusivt frontgrill med HELLA-kjørelys 
og Bi-LED-moduler, støtfangere, LED-

tåkelys og hjørne-funksjon.

Utvendig vidvinkelspeil, elektrisk betjent 
og oppvarmet.
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Mercedes-Benz. 
Toppmoderne presisjonskonstruert 
for tidløs ytelse, sikkerhet og 
brukervennlige funksjoner.

DISTANCE
3290

DISTANCE
2770

DISTANCE
3770

DISTANCE
3335

DISTANCE
4017

DISTANCE
4180

Supersonic (M-B) Sonic (Fiat)

Kabindesignet og kjøreopplevelsen til 
Mercedes-Benz, enkle tilkoblingsfunksjoner 
og myke, svarte skinnelementer.

Sikkerhetsfunksjonene til Mercedes-Benz 
med aktiv bremseassistanse og aktiv 
avstandsassistanse Distronic. Sensorsystemet 
til Mercedes-Benz bruker radar for å gi ekstra 
sikkerhet.

Mercedes-Benz User Experience 
(MBUX)-berøringsskjerm med intelligent 
stemmestyring og oppgraderingsmuligheter 
for trådløs lading og navigasjon.

AKSEL Modell GIRKASSE Motor 2.0 125 KW/170 HK

2 aksel
780 DC Automatisk girkasse 9G -TRONIC Sprinter 417 CDI Standard

780 SL Automatisk girkasse 9G -TRONIC Sprinter 417 CDI Standard

3 aksel
890 LC Automatisk girkasse 9G -TRONIC Sprinter 417 CDI Standard

890 LL Automatisk girkasse 9G -TRONIC Sprinter 417 CDI Standard

For tekniske detaljer og standard/valgfri planløsning: se www.newsupersonic.com 
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Motor. 
Det siste innen motordesign og 
ytelse fra Mercedes-Benz, solid 
dreiemoment og kjøreglede.

CHASSIS _ AL-KO-ytelses bredsporet chassis med elektronisk 
stabilitetsprogram (ESP). 

Dobbelt- og trippelakslede modeller, for å støtte 4 kreative 
planløsninger. Det lette chassiset gjør det mulig å ha høyere 
nyttelast.

92 L-drivstofftank som standard for ekstra rekkevidde med 
separat AdBlue-fylling.

NØKKEL-TREKK 780 DC 780 SL 890 LC 890 LL

Helautomatisk klimakontroll THERMOTRONIC og regnsensor Standard √ √ √ √

Mercedes-Benz Cruise Control Standard √ √ √ √

Skinnratt med multifunksjons-kontroller Standard √ √ √ √

Elektronisk parkeringsbrems Standard √ √ √ √

Fører- og medfører-kollisjonspute Standard √ √ √ √

Koppholder Standard √ √ √ √

Full-LED frontlykter Standard √ √ √ √

Multifunksjonelle LED-baklys Standard √ √ √ √

Cockpitseter trukket med stue-tekstiler Standard √ √ √ √

Active Distance Assist Distronic Standard √ √ √ √

MBUX Multimedia system Standard √ √ √ √

Ryggekamera (Mercedes Benz) Standard √ √ √ √

For tekniske detaljer og standard/valgfri planløsning: www.newsupersonic.com

Euro 6 2.0 l 170 HK dieselmotor, med maksimal 
effekt og dreiemoment.

Moderne 9G-Tronic-girkasse (automatisk) og 
førerassistansesystemer for ytelse, sikkerhet, 
håndtering og komfort.
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Drevet av en visjon av kompromissløs 
komfort med moderne oppholdsrom 
som er luksuriøse og praktiske.

Designet 
for å leve i

HEV SANSENE DINE _ Et elegant 
interiør designet rundt måten du velger 
å leve på, for en følelse av enorm 
velvære.
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Helt nye oppholdsrom gir bedre mulighet for sosialt samvær 
og privatl iv, i  t i l legg t i l  funksjonene du trenger.

_17Supersonic
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Moderne stue med åpen 
planløsning med lav 
skillevegg og L-design 
eller ansikt-til-ansikt 
(dobbel sofa) spiseplass, 
med sitteplasser i ny systil.

SALONG

SETER AV AGUTI _ Kompromissløs 
komfort med justerbare funksjoner og 
valgfri lufteanlegg. Aguti GIS Liner som 
standard.
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_ Dinette features exclusive retractable seatbelt 
support for more safety and comfort, can be 
stowed away when not moving. 

_ Extendable and rotatable table for f lexibi l i ty, 
with a choice of White or Grey table top. Use 
as a coffee table or dining table, with unique 
extension system (on selected layouts).

_ Innovative l ighting, with four pre-set ambiances 
and easy control system.

_ Mult imedia wall with TV holder (up-to 32’’), 
USB port and phone-charger plate and power 
sockets. Powerful sound system with 4 speakers 
and Bluetooth® connectivity. 

_19Supersonic
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Innovativ belysning med f ire forhåndsinnsti l te 
atmosfærer og enkelt kontrol lsystem. 

Mult imedia-vegg med TV-holder (oppti l  32 tommer), 
USB-port, telefonladerplate og strømuttak. Kraft ig 
lydsystem med 4 høyttalere og Bluetooth®-
ti lkobling.

Spisebordet har eksklusiv uttrekkbar 
sikkerhetsbeltestøtte, noe som gjør det 
sikrere og mer komfortabelt å bruke. 
Bordet kan stues bort når som helst. 

Uttrekkbart og roterbart bord. Brukes 
som salongbord el ler spisebord med unikt 
utrekkssystem (på utvalgte planløsninger).

_21Supersonic
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Innovativt kjøkken i hjemmestil, 
med mer rom og de beste 
hvitevarene.

KJØKKEN

Integrert komfyrtopp og vask med flexi-kran og mer 
arbeidsplass. Store skuffer som lukkes mykt, og som har 
sentrallåsmekanisme 177 L TEC Tower-absorpsjonskjøleskap 
med fryser som standard (eller 142 L kjøleskap / 35 L fryser) 
med dobbelthengslet åpning og soft-touch-kontroller.

Integrert gassovn med grill. 
Nespresso®-kaffemaskin (standard).
Innovativt kjøkken i hjemmestil, med mer rom og de beste 
hvitevarene.
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KONTROLL

Adrias digitale kontrol lpanel for enkel kontrol l 
av belysning og nøkkelverktøy. Smart belysning 

med spotlys, LED-lys og stemningslys i al le 
oppholdsrom. Smartkontrol l-appen Adria 

MACH Plus er t i lgjengelig som ti lvalg.

Innovativ oppbevaring med stor 
kapasitet garderober, skap og 
skuffer. 
Stor garasje med 123 cm høyde 
(avhengig av planløsning) med 
LED-lys, stikkontakter og utendørs 
dusj. Smart oppbevaringsskap ved 
medsjåføreren. Ekstra oppbevaring  
i teknisk dobbeltgulv.

OPPBEVARING

BELYSNING

KONTROLLERBAR STEMNINGSLYS 
OVERALT

med smartkontrol l  av LED-lys, spotlys 
og stemningslys.

Smart belysning med spot, LED og 
stemningslys i al le oppholdsrom.

_23Supersonic
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Mastersuite med konge-størrelse 
sentralseng (1,500 x 1,950 mm) eller 
langsgående senger (2,050 x 830 mm) 
med elektrisk justering, sprosser og 
Luxe-madrasser.

SOVEROM

Elegant veggfôr og sengeavl  
i  teksti l  el ler kunstskinn. 

Garderober med opplyste 
profi ler, oppbevaring under seng 
og overskap.

LOFTSENG 
Kraftig, lett konstruert loftseng foran 
(2000 x 1600 mm) med ventilasjon 
og skjult, glatt elektrisk mekanisme. 
Kaltshaum-madrass og to spotlys.
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100%

vaskbar på 
40°

tørking i luft, 
ikke maskin

luftstrikket stoff glidelås antibakteriell luktfriantistatisk100 % naturlig giftfri

STOFF SØLVBESKYTTELSE

_25Supersonic
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Separate dusjrom med Alde-dusjtårn, veggvarme, håndklestang 
og kleshengere.

Et elegant interiør designet rundt måten du 
velger å leve på, for en følelse av enorm velvære.

SPA-BAD
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HVORDAN MACH VIRKER

Miljøkontroll i hånden din med smartkontroll-appen Adria MACH som du bruker til oppvarming, 
kjøling og andre kjøretøyverktøy.

Adria Mach

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). Adria MACH Plus er tilvalg.

*SIM-kort kreves
**hvis kjøretøyet er utstyrt med dette alternativet

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.

FOR ET ENKLERE LIV.

Undersøk mer på www.adria.no/mach-app
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Inspirerte planløsninger.
Vitenskapen om planløsninger og konstruksjoner er 
forsket på over flere tiår. Adria tar med forskningen til 
hver Supersonic-planløsning.

_29Supersonic

s u p e r s o n i c

780 DC 

780 SL 

890 LC 

890 LL



Chassis
Mercedes Benz 417 CDI

Akselavstand (mm)
4.300

Motor 
2.0 170 HK

Vekt (kg) 
4.500

Dimensjoner (mm) 
Lengde: 7.830

Total bredde: 2.305
Total høyde: 2.950

VIKTIGE TEKNISKE DATA

Ideell planløsning for et par med stort soverom, stor stue med doble ansikt-til-ansikt-sofaer 
og loftsseng foran. 4 godkjente seter 4 soveplasser.

780 DC
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NØKKEL-TREKK Standard-
utstyr

Stor stue med sitteplasser hvor man ser hverandre 
ansikt til ansikt

√

Master soveromssuite med sentral seng og natt-
bord

√

Oppbevaring under seng og sidegarderober √

Stort kjøkken (1,100 x 750 x 650 mm) √

177 L TEC tårn-kjøleskapsfryser √

Loftseng (1,900 x 1,500 mm) √

Separat dusjrom √

150 L fersk- og 150 L spillvannstank √ Antall godkjente seter: 4 Antal l sovesteder: 4

SE
PÅ NETT

Oppdag 360 gjennomganger, 
planløsninger tekniske spesifikasjonsdata 

og produkt-konfiguratoren vår på  
www.newsupersonic.com
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SE
PÅ NETT

Oppdag 360 gjennomganger, 
planløsninger tekniske spesifikasjonsdata 

og produkt-konfiguratoren vår på  
www.newsupersonic.com

Ideell planløsning for et par, med stort privat soverom, stor L-formet stue med flyttbar sofa og 
loftseng foran. 4 godkjente seter og 4+1 soveplasser.

780 SL Chassis
Mercedes Benz 417 CDI

Akselavstand (mm)
4.300

Motor 
2.0 170 HK

Vekt (kg) 
4.500

Dimensjoner (mm) 
Lengde: 7.830

Total bredde: 2.305
Total høyde: 2.950

VIKTIGE TEKNISKE DATA
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NØKKEL-TREKK Standard-
utstyr

Spisebord med flyttbar sofa og benstøtte √

Master soveromssuite med lange senger √

Oppbevaring under sengen √

Stort kjøkken (1,100 x 750 x 650 mm) √

177 L TEC tårnkjøleskaps-fryser √

Loftseng (1,900 x 1,500 mm) √

Separate dusjrom √

150 L fersk- og 150 L spillvannstank √

Antall godkjente seter: 4 Antal l sovesteder: 4+1

_33Supersonic
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Lengre kjøretøy, ideell planløsning for et par eller familie, med større salong og ekstra 
lagringsplass. Stort soverom og loftseng foran. 4 godkjente seter og 4 soveplasser. Kun 
tilgjengelig med Mercedes-Benz 417 CDi 2,0 l 170 HK-motor som standard.

890 LC Chassis
Mercedes Benz 417 CDI

Akselavstand (mm)
4.800

Motor 
2.0 170 HK

Vekt (kg) 
5.500

Dimensjoner (mm) 
Lengde: 8.900

Total bredde: 2.305
Total høyde: 2.950

VIKTIGE TEKNISKE DATA
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NØKKELTREKK Standard-
utstyr

Stor salong (1,600 x 1,000 mm) seter 6 √

Soverom-suite (Master) med sentral seng og 
nattbord

√

Oppbevaring under seng og sidegarderober √

Stort kjøkken (1,100 x 750 x 650 mm) √

177 L TEC tårnkjøleskap med fryser √

Loftseng (1,900 x 1,500 mm) √

Stort spa-bad  √

 Separate dusjrom √

150 L ferskvanns- og 150 L spillvannstank √

SE
PÅ NETT

Oppdag 360 gjennomganger, 
planløsninger tekniske spesifikasjonsdata 

og produkt-konfiguratoren vår på  
www.newsupersonic.com

Antall godkjente seter: 4 Antal l sovesteder: 4
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SE
PÅ NETT

Oppdag 360 gjennomganger, 
planløsninger tekniske spesifikasjonsdata 

og produkt-konfiguratoren vår på  
www.newsupersonic.com

Lengre kjøretøy, ideell planløsning for et par eller en familie, med større stue og bad og ekstra
lagringsplass. Stort  soverom og loftseng foran. 4 godkjente seter og 4+1 soveplasser. Kun 
tilgjengelig med Mercedes-Benz 417 CDi 2,0 l 170 HK-motor som standard.

890 LL Chassis
Mercedes Benz 417 CDI

Akselavstand (mm)
4.800

Motor 
2.0 170 HK

Vekt (kg) 
5.500

Dimensjoner (mm) 
Lengde: 8.900

Total bredde: 2.305
Total høyde: 2.950

VIKTIGE TEKNISKE DATA
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NØKKEL-TREKK Standard-
utstyr

Stort salong (1,600 x 1,000 mm) seter 6 √

Master soveromssuite med lange senger √

Oppbevaring under sengen √

Stort kjøkken (1,250 x 750 x 650 mm) √

177 L TEC tårnkjøleskaps-fryser √

Loftseng (1,900 x 1,500 mm) √

Separate dusjrom √

150 L fersk- og 150 L spillvannstank √

Antall godkjente seter: 4 Antal l sovesteder: 4+1
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STANDARDUTSTYR

Active Brake Assist

Akustikkpakke

Alde vannbåren sentralvarme, inkl. gulvvarme

Alde varmematte, førerhus

Alde varmeveksler

AL-KO chassis

Aluminiumsfelger 16”

Attention Assist

Automatgir 9G-Tronic

Ryggekamera fra Mercedes-Benz

Bluetooth-høyttaler

Drivstofftank 92 l

Crosswind Assist (kun 2-akslet)

DC/DC Converter (laddningsbooster)

Dekorative puter, 4 stk., filt og teppe seng

Digital bruksanvisning

DAB digital radio

Oppvaskstativ

DISTRONIC Active Distance Assist (adaptiv cruisekontroll)

Dobbelt glass sidevindu manuell

Dekktrykksovervåkning (kun 2-akslet)

ECO start/stopp

Elektrisk mørkleggingssjalusi for frontrute

Elektrisk parkeringsbrems

Full-LED varsellys og BI-LED-modul

Forsterket foraksel

Oppbevaringsrom instrumentpanel, høyre og venstre

Oppbevaringsrom under instrumentpanel passasjersiden

Forvarmer motor (kjølevæske)

Gassfilter Truma

Propanrom med plass til 2 x 11 kg propanflasker

Gratis kartoppdatering i 3 år

HOLD Function

Instrumentpanel med fargedisplay

Isofix (ikke D-modell)

Skinntrukket ratt inkl. multifunksjonsknapper

Markise

Teppe i bodel

Mercedes Benz 417 CDI 2,0 170 HP

MBUX multimediasystem 10,25” berøringsskjerm

Koppholder

Nespresso-maskin inkl. hylle

Regnsensor

Solbeskyttelse begge sider

Skvettlapper foran og bak

TEC-Tower 177 l kjøleskap, fryser, ovn (kan åpnes

begge veier)

Tekstiltrekk Loyd

THERMOTRONIC automatic climate control

TV-holder

Oppvarmet spillvannstank i Alde-systemet

Uttrekkbart bord sittegruppe (ikke D-modell)

Utvendig dusj i garasje

LEATHER HARRY TEXTILE LLOYD LEATHER EDWARD 

s u p e r s o n i c

Skinntrekk

MYKE MØBLER _ Velg blant et utvalg av lær, tekstiler og putesett.
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Forhandlere

LIDENSKAP _ Over femti års erfaring, dyktighet og lidenskap 
brukes på hvert kjøretøy. 

KREATIVT DESIGN _ Bobiler designet for å leve, og designet for 
å yte. 

PRODUKSJON I VERDENSKLASSE _ ISO 9001 EFQM 
5-stjerners sertifiserte avanserte produksjonsanlegg.

BÆREKRAFT _ Forpliktet til bærekraftig utvikling, forebygging og 
reduksjon av miljøpåvirkninger.

PREMIUM KVALITET _ Produksjons- og kvalitetskontrollteknikker 
i verdensklasse for holdbarhet og pålitelighet.

SINNSRO _ Klasseledende garanti, støtte fra spesielt utvalgte 
Adria Supersonic-forhandlere i hvert land, forsyning av deler i 
verdensklasse og ettersalgsservice.

PRISVINNENDE KJØRETØY _ Uavhengige priser for design, 
innovasjon, kvalitet og kundetilfredshet.

Se produksjonsfi lmen på www.adria-mobil.com

Laget av Adria Mobil

Designet og produsert av Adria Mobil, ledende 
innen design av fritidskjøretøy.

Hva som er tilgjengelig av modeller og spesifikasjoner 
kan variere fra land til land. Supersonic er kun 
tilgjengelig hos utvalgte Adria-forhandlere. Gå til 
www.newsupersonic.com for å få informasjon.
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Hensikten med katalogen er å illustrere produktene. Bilder i katalogen kan inneholde noen elementer som ikke 
hører til standardutstyr eller vise produkter som hører til andre markeder. Produktene kan endres etter tekniske eller 
kommersielle synspunkter i tråd med forskrifter. Kontakt helst forhandleren din for å få detaljert informasjon før du 
kjøper.
Noen funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige hos alle modeller. Se www.adria.no for å undersøke de individuelle 
modellspesifikasjonene og tekniske detaljene.

Publisert av: Adria Mobil, d.o.o.; Art Direction: PM2; Produksjon: Enigma d.o.o.; Foto: Branko Čeak, Jože Maček, 
Jure Horvat, Styling: Nataša Mandelj Čeak; Forsidebilde: PM2; Livsstilbilder: Luciano Consolini; themediumgray.com; 
Styling: Claudia Barberi, PM2; Gjengitt: Inpac d.o.o.; Kopi: Neil Morley; Lythography: Tomo Per; Takk til: Müller

www.newsupersonic.com
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