PRIKOLICE

Navdih za

vaše dogodivščine.

#inspiringadventures

Navdih za vaše dogodivščine.

Ponudba Adrijinih prikolic

Obljuba blagovne znamke Adria je
"zagotoviti vrhunsko kakovost in oblikovanje
po dostopnih cenah z namenom ustvarjanja
nepozabnih izkušenj".

Naše delo je najboljše delo na svetu
Ustvarjamo navdih za vaše dogodivščine
Prikolice izdelujemo s srcem, za dušo
Zasnovano za bivanje
Zasnovano z namenom
Inovativen duh in obsedenost s kakovostjo
Zavedamo se, da nikoli ne gre samo za vozilo – gre za del vaše zgodbe
Kaj še čakate?

ODKRIJTE VEČ NA: WWW.ADRIA-MOBIL.COM

prikolice

adria
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Zakaj izbrati Adrio?
če iščete svobodo in dogodoviščine ,
so prikolice odlična izbira .

v a š e

v a š a

v o z i l o

n a s t a n i t e v

Svoboda in dogodivščine, ko si jih
zaželite – samo odpraviti se morate!

Potujte z družino, prijatelji in svojimi
stvarmi ter v skladu s svojimi standardi
in v svojem okolju.

v a š
n a č r t

p o t i

Neodvisno potovanje, vaš lasten načrt
poti – poiščite svoje kotičke stran od
gneče.

v a š e

v a š a

d o g o d i v š č i n e

b r e z s k r b n o s t

Življenje se s prikolico spremeni, saj se
vam z njo odpre neskončno možnosti
za dogodivščine.

Adria je vodilni proizvajalec vozil za
preživljanje prostega časa – od leta
1965 smo jih namreč izdelali že več
kot 600.000.

Prikolice, ki navdihujejo
razlogi za nakup vozila adria še nikoli
niso bili tako prepričljivi .

STR AST.

Več kot 50 let izkušenj, veščin in strasti, prenesenih v vsako vozilo.
NAVDIHNJENA

ZASNOVA.

Prikolice, zasnovane za bivanje in oblikovane tako, da najbolje služijo svojemu namenu.
PROIZVODNJA

SVETOVNEGA

RAZREDA.

Napredni proizvodni obrati s certifikatom ISO 9001 EFQM s petimi zvezdicami.
TR AJNOSTNOST.

Certifikat ISO 14001 za sistem ravnanja z okoljem. Predanost trajnostnemu razvoju ter
preprečevanju in zmanjševanju vplivov na okolje.
VRHUNSK A

K AKOVOST.

Najboljše tehnike izdelave in nadzora kakovosti za trpežnost in zanesljivost.
BREZSKRBNOST.

Vrhunska garancija, podpora več kot 500 Adrijinih zastopnikov ter dobava rezervnih delov
in poprodajne storitve svetovnega razreda.
NAGRAJENA

VOZILA.

Neodvisne nagrade za oblikovanje, inovacije, kakovost in zadovoljstvo kupcev.

Oglejte si film o postopku
izdelave na spletnem mestu
www.adria-mobil.com
prikolice
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ALTEA
spoznajte novo generacijo

Zasnovana za lahkotnejše, svetlejše bivanje.
Predstavljamo novo generacijo ene od naših najbolj priljubljenih prikolic.
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NAVDIHNJENA ZASNOVA

ZNAČILNE LASTNOSTI

OBČUTEK DOMAČNOSTI

SODOBNI BIVALNI PROSTORI

NAVDIHNJENE REŠITVE

Navdihnjena zasnova za brezskrbno
praktičnost in udobje.

Edinstveni elementi
znamke Adria.

Elegantna notranjost za
enostavno bivanje.

Navdihnjeni odprti
prostori.

Inovativne rešitve za
brezskrbne počitnice.

adria

prikolice

OGLED
NA SPLETU

prikolice

Poudarki

Na spletnem mestu www.adria-mobil.com
vas čakajo 360-stopinjski sprehodi
po vozilih, tlorisi, tehnični podatki o
specifikacijah in naš konfigurator izdelkov.

adria
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Poudarki
ASTELLA

Luksuzna serija.
Nagrajena Astella za novo luksuzno izkušnjo, v štirih različnih tlorisih.
Za model Astella je na voljo poseben katalog, lahko pa obiščete tudi
spletno mesto www.newastella.com

Nagrada na tekmovanju
ABC za najboljšo
avtomobilsko blagovno
znamko »Best of the
Best« 2020 Nemškega
sveta za oblikovanje.

Evropske nagrade
za inovacije 2020 za
kategoriji »Splošni
koncept« in »Tloris«.

Nagrada Red Dot
Design Award
2020 za izjemno
oblikovanje.

ALPINA

Zasnovana za vrhunsko zmogljivost.
Nova generacija vrhunske visokozmogljive
počitniške prikolice za uporabo v vseh letnih
časih. Najboljša kombinacija oblikovanja,
zmogljivosti in udobja.

EUROPEAN
INNOVATION
AWARD

CATEGORY

OVERALL CONCEPT CARAVAN

WINNER

2022
HONORED BY
THE LEADING EUROPEAN
CARAVANING EXPERTS

Astella in Alpina sta zdaj na voljo
z Alde Aqua Clear UV-C – za
čistejšo vodo.
8
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Na voljo z različnimi tlorisi, vključno s
tlorisom 663 PT, z inovativnimi kompaktnimi
panoramskimi vrati za bivanje kot na prostem.

Prejemnica
evropske nagrade
za inovacije za
zunanjo zasnovo.

CATEGORY

EXTERIOR DESIGN

WINNER

2021
HONORED BY
THE LEADING EUROPEAN
CARAVANING EXPERTS

Na spletnem mestu www.adria-mobil.com
vas čakajo 360-stopinjski sprehodi
po vozilih, tlorisi, tehnični podatki o
specifikacijah in naš konfigurator izdelkov.

Poudarki

OGLED
NA SPLETU

EUROPEAN
INNOVATION
AWARD

Prejemnica
evropske nagrade
za inovacije za
zunanjo zasnovo.

ADORA

Zasnovana po vaši meri.
Nova generacija najbolj prodajane
prikolice, pri kateri je vse oblikovano v
skladu z vašimi željami za bivanje.
Na voljo so dodatni tlorisi Adora
573 PT, 613 UT in 613 UL z grelnikom
Truma Combi ter MACH in MACH
Plus.

EDINSTVENE LASTNOSTI
IN TLORISI
Bodite pozorni na panoramska
okna, prepoznavne elemente
Adrije, in naše edinstvene tlorise,
prilagojene družinam.

PODROBNE IZBOLJŠAVE
V VSEH SERIJAH

14'' IN 15'' LITA
PLATIŠČA ADRIA
Zdaj na voljo za vse modele
nove generacije.
prikolice

adria
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Zasnovane za bivanje
PODROBNOSTI ŠTEJEJO
V vseh naših prikolicah, zasnovanih za bivanje, šteje vsaka podrobnost in je
izkoriščen vsak centimeter. Koncept tlorisov in konstrukcije, po katerem je vse
na svojem mestu, je plod več desetletij učenja, ki ga Adria skrbno izrablja pri
zasnovi vsakega novega tlorisa.

OGLED
NA SPLETU

Na spletnem mestu
www.adria-mobil.com
vas čakajo 360-stopinjski
sprehodi po vozilih, tlorisi,
tehnični podatki o specifikacijah
in naš konfigurator izdelkov.
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bivanje

Sodobni bivalni prostori s kakovostnim pohištvom
ter širokim naborom tekstila in oblazinjenja.

prikolice

adria
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kuhinje

Navdihnjena zasnova kuhinj, ki temelji na ergonomskih načelih,
z dobrim videzom, odlično prostornostjo in funkcionalnostjo
ter najboljšimi gospodinjskimi aparati.
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kopalnice

Praktične kopalnice v hotelskem slogu s kakovostno opremo
in razkošnimi dodatki.

prikolice

adria

13

spalnice

Nabor rešitev za spanje z enostavno dostopnimi ležišči z optimiziranimi
dimenzijami, zasnovo razsvetljave in zares udobnimi vzmetnicami.
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Dober spanec
Ponujamo vrsto vzmetnic vrhunske
kakovosti, ki zagotavljajo veliko udobja
in podpore. Imajo zelo odporno peno,
tekstil, za katerega je enostavno skrbeti,
ter naravno zaščito pred bakterijami,
neprijetnimi vonjavami in statiko.

ZAŠČITA SILVER PROTECTION

TEKSTIL

100%

zračno pleten
tekstil

zadrga

pranje pri

40°

sušenje na zraku,
ne strojno

100 % naravno

brez strupov

brez statike

brez bakterij

brez neprijetnih
vonjav

prikolice

adria
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shranjevanje

razsvetljava

Po vsem vozilu so na voljo
optimizirane rešitve za shranjevanje z
veliko prostornino in prostorom za vse,
kar potrebujete.

Navdihnjene rešitve za razvedrilo,
vključno z vhodi USB, zvočnimi
sistemi in ojačevalci s tehnologijo
Bluetooth®.

Vzdušje lahko spreminjate s pametno
razsvetljavo, in sicer s točkovno, LEDin ambientalno osvetlitvijo.
16
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večpredstavnost

adria MACH
Novi Adria digitalni paneli
in paneli za upravljanje
razsvetljave

Za enostavnejše življenje.
Naša mobilna aplikacija za pametni nadzor omogoča nadzor ključnih funkcij in pripomočkov ter dostop do uporabniških priročnikov,
navigacijskih podatkov in funkcij mobilne pisarne prek pametnega telefona ali tabličnega računalnika.
MACH je voljo na izbranih modelih, z možnostjo namestitve MACH Plus – v fazi naročila ali po dobavi.
MACH
Za lokalni nadzor ključnih funkcij (nadzorna plošča,
ogrevanje, klimatska naprava**, hladilnik, razsvetljava,
vodna črpalka, nivo rezervoarja za vodo in stanje baterije)
uporablja Bluetooth®. Omogoča tudi spremljanje zunanje in
notranje temperature ter zagotavlja osnovne informacije o
vozilu in podatke o niveliranju.
MACH PLUS
Za lokalno in daljinsko upravljanje ključnih funkcij s
statističnimi podatki in funkcijo napovedi (nadzorna plošča,
ogrevanje, klimatska naprava**, hladilnik, razsvetljava,
vodna črpalka, nivo rezervoarja za vodo in stanje baterije)
uporablja Bluetooth®, Wi-Fi in LTE. MACH plus spremlja
tudi zračni tlak in zunanjo vlago ter omogoča dostop do
interaktivnih uporabniških priročnikov, informacij o vozilu
in podatkov o niveliranju, pa tudi funkcije dostopne točke
mobilne pisarne prek povezave Wi-Fi* (dostop do spleta,
IP-radia in televizije).

KAKO DELUJE APLIKACIJA MACH

Nekatere funkcije niso na voljo
pri vseh modelih.
Specifikacije in tehnični opis posameznih
modelov najdete na
www.adria-mobil.com

NAMESTITE
aplikacijo iz trgovine Google Play ali
Apple Store ali obiščite spletno stran
adria-mobil.com/mach

POVEŽITE SE
s svojim vozilom.

USTVARITE
svojo Adrijino ID-kodo.

UŽIVAJTE
v izkušnji, prilagojeni
posebej za vas.

*potrebna je kartica SIM.
Odkrijte več na spletnem mestu www.adria-mobil.com/MACH

** če je vozilo opremljeno s to možnostjo
prikolice

adria
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Zasnovane z namenom

2

LETNA*ADRIJINA
garancija

7

LETNA*ADRIJINA
garancija

VODOTESNOST
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VEČ

TEHNIČNIH
INFORMACIJ
WWW.ADRIA-MOBIL.COM

Delovanje v resničnem svetu
Vse Adrijine prikolice so zasnovane z namenom. Vse je skrbno zasnovano, razvito in testirano, da bi vam zagotovili varnost,
udobje in užitek. Izdelano je za dolgotrajno uporabo.

1_NAVDIHNJENA ZASNOVA.
Edinstvene zasnove z dinamičnimi sprednjimi profili, elegantnimi zadnjimi stenami in prepoznavnimi
elementi, kot so velika panoramska okna na mnogih modelih.

6_KROŽENJE ZRAKA.
Adrijin prefinjen sistem Air-Flow pomeni, da ima vsako vozilo vgrajen sistem za kroženje zraka in
prezračevanje, ki preprečuje kondenzacijo.

2_ŠASIJA.
Robustna konstrukcija in vgrajeni elementi za varnejše upravljanje in optimalno porazdelitev teže,
AL-KO in Knott pa sta partnerja pri šasiji.

7_OKNA IN VRATA.
Velika panoramska okna z napredno zasnovo in vgrajenimi elementi. Vsa okna in vrata so vgrajena,
da tako zagotavljajo optimalno naravno osvetlitev, prezračevanje, zasebnost in varnost.

3_KONSTRUKCIJA KAROSERIJE.
Modularna konstrukcija, pri kateri se uporabljajo najboljši materiali in metode izdelave, vključno z
Adrijino edinstveno konstrukcijo karoserije Comprex.

8_POHIŠTVO IN SHRANJEVANJE.
Rokodelska kakovost pohištva ter ogrevalni sistem in sistem za kroženja zraka za optimalno
toplotno učinkovitost. In še prilagodljiv prostor za shranjevanje v vsakem vozilu.

4_NADZOR BIVALNEGA OZRAČJA.
Oblikovane za bivanje v vseh letnih časih z optimizirano učinkovitostjo ogrevanja s sistemom
centralnega ogrevanja Truma ali Alde. Natančno zasnovane in preizkušene v ekstremnih pogojih
naše klimatske komore.

9_UDOBJE.
Sodobni bivalni prostori z optimiziranim prostorom in funkcionalnostjo za udobno bivanje in
domačno vzdušje.

5_IZOLACIJA.
Najsodobnejši materiali za toplotno izolacijo, prefinjen nadzor nad toploto in kroženjem zraka
skladno z Adrijinimi standardi Thermo-build brez hladnih predelov.

10_STORITVE ZA KUPCE.
Vrhunska dveletna splošna garancija in sedemletna garancija na vdor vode v sklopu standardne
ponudbe, mreža več kot 500 zastopnikov ter učinkovite poprodajne in servisne storitve.

Nekatere funkcije niso na voljo pri vseh modelih. Specifikacije in tehnični opis posameznih modelov najdete na www.adria-mobil.com.
* Veljajo splošni pogoji. Za več podrobnosti obiščite spletno mesto.
prikolice

adria
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Konstrukcija karoserije

Prikolice Adria so znane po svoji
trpežnosti, ki odraža naš pristop k
oblikovanju, izdelavi in upravljanju
kakovosti.

1 Kompozitna lesena plošča
2 Poliuretansko tesnilo
3 Styrofoam EPS
4 Zunanja poliesterska obloga (stena)

V Adrijini edinstveni konstrukciji
karoserije Comprex so združeni
raztezna moč lesa, trajnost
poliuretana in sposobnost poliestra,
da prepreči nastanek vlage.

5 Zunanja poliestrska obloga (tla)
6 Izolacijska pena Styrofoam XPS
7 Ojačan profil iz trdega lesa

7

LETNA*ADRIJINA
garancija

VODOTESNOST

(Odvisno od modela: prikazana je Astella).
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Specifikacije in tehnični opis posameznih modelov najdete na www.adria-mobil.com

Nadzor bivalnega ozračja
Adrijine prikolice/avtodomi so izdelani
v skladu s standardi Thermo-build,
zato so primerni za celoletno uporabo.
Ponašajo se z naprednimi izolacijskimi
materiali, natančno zasnovo ogrevanja
in Adrijinim sistemom Air Flow za
prezračevanje in optimalno kroženje
zraka, ogrevanje in hlajenje.

Vsa vozila so preizkušena v naši
klimatski komori pri temperaturah
od –25 °C do +60 °C in vlažnosti od
45 % do 80 % med +30 °C in +60 °C.
V toplejših razmerah je
udobje zagotovljeno z dobrim
prezračevanjem, vgrajenim
zasenčenjem, komarniki in toplotno
zaščito na naših panoramskih oknih.
Po izbiri je na voljo tudi klimatska
naprava.

OGREVANJE
Ogrevanje z uporabo najboljših
sistemov. Izberite ogrevanje s toplim
zrakom Truma in izbirno možnost
električnega talnega ogrevanja. Ali pa
centralno ogrevanje na tekoči osnovi
Alde, ki enakomerno porazdeli toploto
po celotni prikolici. Razpoložljivost je
odvisna od modela.

Z Adrijino mobilno aplikacijo za
pametni nadzor MACH je možno
na izbranih modelih lokalno ali na
daljavo* upravljati ogrevanje, hlajenje
in druge pripomočke vozila.

TEHNOLOGIJA
V proizvodnji uporabljamo napredne
tehnologije, vključno z robotiziranim
postopkom Plasmatreat, pri katerem
očistimo površino in nanesemo lepilo
za popolno tesnjenje.
*potrebna je kartica SIM
prikolice

adria
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Ponudba

SPOZNAJTE
NOVO
GENERACIJO

a l p i n a

a d o r a
stran
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stran

36

a l t e a

a c t i o n
stran

48

a v i v a
stran

60

stran

prikolice

68
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a l p i n a

Zasnovana za vrhunsko zmogljivost.

SPOZNAJTE
NOVO
GENERACIJO
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NAVDIHNJENA
ZASNOVA

ZNAČILNE
LASTNOSTI

OBČUTEK
DOMAČNOSTI

SODOBNI BIVALNI
PROSTORI

NAVDIHNJENE
REŠITVE

a l p i n a
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Naša vrhunska, visokozmogljiva prikolica za uporabo skozi vse leto. Adrijina izrazita aerodinamična oblika in izjemno veliko, povezano panoramsko
okno (pri večini tlorisov). Trpežna konstrukcija karoserije Comprex, zmogljiva šasija, izolacija in ogrevanje Alde. Počutite se navdihnjeno in kot doma v
elegantnih in sodobnih bivalnih prostorih.
Zasnovana za vrhunsko zmogljivost.

583 LP
613 UT
663 HT
663 PT
663 UK
753 HK
753 UP
763 UK
903 HT
903 HT Comfort

Adrijina mobilna aplikacija za
pametni nadzor MACH.

prikolice

adria
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NAVDIHNJENA ZASNOVA
Navdihnjena zasnova za vrhunsko zmogljivost,
praktičnost in udobje.

Zunanjost

1 ZUNANJA OBLIKA, aerodinamična, za prečiščen in eleganten slog.
2 ZADNJA STENA z večfunkcijskimi LED-lučmi.
3 PANORAMSKO OKNO in široka povezana zasnova, na voljo za večino tlorisov.
4 ZMOGLJIVA ŠASIJA, AL-KO ali Knott. Na voljo AKS in ATC.
5 INOVATIVNI DEFLEKTORJI VETRA za učinkovitejšo vleko.
6 ŠIROKA VHODNA VRATA ter dvojno zastekljena, »ploska« in zatemnjena okna.
7 VEČ PROSTORA ZA SHRANJEVANJE in vgrajeni ročaji.
8 VGRAJEN PROFIL ŠOTORA z izbirno LED-silhueto.

26
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POVEZANO PANORAMSKO OKNO
Naša povezana oblikovna zasnova omogoča
več svetlobe in občutek prostornosti za atrijski
slog bivanja. Vključuje vgrajeno zasenčenje in
funkcije zračenja.

ZNAČILNE LASTNOSTI
Edinstveni elementi serije Alpina za
visokozmogljive dogodivščine.

LED-LUČI
Večfunkcijske
zadnje LED-luči za
avtomobilski slog in
funkcionalnost.

AERODINAMIČNI
DEFLEKTORJI VETRA
Ta inovativni element pomaga pri
razpršitvi vetra, je videti eleganten
in omogoča boljšo zmogljivost
vleke.
ZMOGLJIVA
ŠASIJA
Šasiji AL-KO in Knott za
varnejšo in stabilnejšo vleko s
stabilnostnim spojem AKS in
opcijskim sistemom za krmiljenje
prikolic ATC. AL-KO na enoosnih
in Knott na dvoosnih prikolicah.

OBROBNE LEDLUČI
Možnost edinstvenih
obrobnih LED-luči, ki
vam polepšajo večer na
prostem.

ZUNANJA GRAFIKA
Grafika v avtomobilskem
slogu s prepoznavnimi
Adrijinimi linijami, vrhunskimi
materiali in kromiranimi
ročkami.

prikolice

adria
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OBČUTEK DOMAČNOSTI
Domačen občutek z elegantno
notranjostjo in posebnim domačim
vzdušjem.

•
Intuitivno uravnavanje svetlobe za
spreminjanje vzdušja.
•
Zelo veliko panoramsko okno
(pri večini tlorisov).
•
Visokokakovosten zvočni sistem
z ojačevalnikom Bluetooth®.
•
Prostori za organizirano shranjevanje
z namenskimi mesti za shranjevanje
osebnih predmetov.
•
Adrijin ogrevalni sistem Alde.

28
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OGLED
NA SPLETU

Na spletnem mestu
www.adria-mobil.com
vas čakajo 360-stopinjski
sprehodi po vozilih, tlorisi,
tehnični podatki o specifikacijah
in naš konfigurator izdelkov.

a l p i n a

Notranjost

I. Zasnova notranjosti z
domačnim vzdušjem, ki
omogoča atrijsko bivanje.

II. Udobne postelje s
kakovostnimi vzmetnicami
z vzmetnim jedrom.

III. Adrijin digitalni
upravljalnik, zvočni sistem,
ojačevalnik s tehnologijo
Bluetooth® in vhodi USB.

IV. Sodobni bivalni
prostori, ki so neverjetno
udobni.

V. Kuhinja v privlačnem
VI. Elegantna zasnova
slogu z odličnim prostorom kopalnice.
za shranjevanje in
najboljšimi aparati.

VII. Ogrevalni sistem Alde,
integrirana zasnova, brez
hladnih točk.

prikolice

adria
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SODOBNI BIVALNI PROSTORI
Vse je zasnovano za popolno
počitniško izkušnjo.

DNEVNI PROSTOR
Veliko panoramsko okno z
vzmetnimi tečaji za enostavno
odpiranje omogoča atrijsko bivanje
z naravno svetlobo, prilagodljivim
zasenčenjem in prezračevanjem.
•
Dnevni prostor pod velikim
panoramskim oknom.
•
Sedežna skupina z udobnimi sedeži
z nastavljivimi nasloni za glavo.
•
Konkavne zgornje omarice,
močni tečaji in pametne rešitve za
shranjevanje.
•
Omarica za TV v domačem slogu.
•
Polnilna luč za notranjo in zunanjo
uporabo.
30
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KUHINJA

KOPALNICA

Obliko so navdihnile najboljše domače
kuhinje.

Elegantna kopalnica z dodatnim prostorom,
razsvetljavo in dovolj prostora za shranjevanje.

• Elegantna zasnova z vrhunskimi
kromiranimi detajli.
• Velika delovna površina in deska za
rezanje iz pravega lesa.
• Predali z visoko nosilnostjo in
pametni profili za shranjevanje.
• Visokokakovostni aparati.

• Velik umivalnik.
• Prostor za shranjevanje osebnih predmetov.
• Ogledalo s prijetno svetlobo.

prikolice

adria
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Nabor tlorisov, zasnovanih z
upoštevanjem tega, kako želite živeti,
vključno z edinstvenimi tlorisi za velike
družine in skupine.
Izpostavljen tloris: Alpina 663 PT z
edinstvenimi kompaktnimi panoramskimi
vrati za bivanje kot na prostem.

SPALNICA
Zasnova spalnice v z vsemi velikostmi postelj, ki omogočajo
odličen spanec.
• Kakovostne postelje z vzmetnim jedrom v številnih velikostih.
• Razkošne vzmetnice s hladno peno za dodatno udobje.
• Osvetlitev, ki jo lahko uravnavate z intuitivno svetlobno
ploščo.
• Elegantne rešitve za shranjevanje.
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VEČPREDSTAVNOST

NAVDIHNJENE REŠITVE
Inovativne nove rešitve za navdihnjeno
življenje skozi vse leto.

Uživajte v bolj povezanem bivanju z digitalno
nadzorno ploščo in nizom večpredstavnostnih
rešitev, vključno z visokokakovostnim zvočnim
sistemom s skritimi zvočniki, ojačevalnikom s
tehnologijo Bluetooth, točko in nosilcem za TV
ter več vhodi USB.

SHRANJEVANJE
Enostaven dostop do prostora za hrambo plina zunaj, na voljo tudi
rešitve Smart box. V notranjosti velike konkavne omarice. Velike omare in
večnamenski prostor za shranjevanje v kuhinji, vključno z velikimi predali
in prostorom za shranjevanje kuhinjskega pribora. Tu pa so tudi pametne
rešitve za shranjevanje osebnih predmetov.

ADRIA MACH
Mobilna aplikacija za
pametni nadzor MACH kot
standardna oprema. MACH
Plus je na voljo opcijsko.

RAZSVETLJAVA

EDINSTVEN UDOBEN SEDEŽ

Intuitivno upravljanje svetlobe.

Navdihnjena zasnova nastavljivih in
udobnih sedežev (izbirno, odvisno od
tlorisa).

prikolice
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583 LP
D 6510 (mm)
Š 2460 (mm)

613 UT
D 6860 (mm)
Š 2460 (mm)

4

663 HT
D 7347 (mm)
Š 2460 (mm)

4

663 PT
D 7348 (mm)
Š 2460 (mm)

5

663 UK
D 7339 (mm)
Š 2460 (mm)

6+1 opt.

6+1 opt.

2x / 3x

2x / 3x

753 HK
D 8175 (mm)
Š 2460 (mm)

6+1 opt.

753 UP
D 8175 (mm)
Š 2460 (mm)

6

763 UK
D 8330 (mm)
Š 2460 (mm)

903 HT
D 9637 (mm)
Š 2460 (mm)

8+1 opt.

9

2x/3x

2x

2x / 3x

903 HT Comfort
D 9637 (mm)
Š 2460 (mm)

7

VEČ

TEHNIČNIH
INFORMACIJ
WWW.ADRIA-MOBIL.COM

D = DOLŽINA Š = ŠIRINA
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ŠTEVILO LEŽIŠČ

KUHINJA

MIZA

SEDEŽNI DEL

GARDEROBA

LEŽIŠČA

KOPALNICA

TLA

a l p i n a

Izbor TEKSTILA

GLAVNE značilnosti

• Aerodinamična zunanja oblika vozila z
integriranimi elementi
• Karoserija Comprex, šasija AL-KO
(ali Knott) s stabilizatorjem spoja.
• Edinstvena zasnova zadnje stene z
večfunkcijskimi LED-lučmi.
• Vgrajeni deflektorji vetra, ročaji, profil za
šotor, prostor za shranjevanje in luči.
• Zelo veliko, povezano, širše
panoramsko okno za večino tlorisov.
• Široka vhodna vrata ter dvojno
zastekljena, »ploska« in zatemnjena
okna.
• Elegantna zasnova notranjosti s
sodobnimi bivalnimi prostori.

s l o g i

• Udobne postelje z vzmetnicami
Evopore®.
• Adrijina digitalna plošča, zvočni
sistem, ojačevalnik s tehnologijo
Bluetooth® in vhodi USB.
• Bivalni in jedilni prostor, kjer lahko
uživate v neverjetnem udobju.
• Zasnova kuhinje v domačem slogu z
odličnimi rešitvami za shranjevanje in
najboljšimi aparati.
• Elegantna zasnova kopalnice.
• Adrijin ogrevalni sistem Alde.
• Adrijina aplikacija MACH

URBAN GREYS (standard)

BLUE CRYSTALS

CHESTNUT GROW

LEATHER CHARLES

KLJUČNE možnosti

•
•
•
•

MACH Plus.
Sistem za krmiljenje prikolic AL-KO (ali Knott).
Obrobne LED-luči.
Udoben sedež.

DREAM HARMONY

SUMMER VIBES

MYSTIC GARDEN

WARM BROWNS

BROWNIES

GREY PLANET

OBLAZINJENJE

Izbor tekstila in okrasnih kompletov blazin.
Odkrijte več na spletnem mestu www.adria-mobil.com

prikolice
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Zasnovana po vaši meri.

SPOZNAJTE
NOVO
GENERACIJO
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NAVDIHNJENA
ZASNOVA

ZNAČILNE
LASTNOSTI

OBČUTEK
DOMAČNOSTI

SODOBNI BIVALNI
PROSTORI

NAVDIHNJENE
REŠITVE
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ADORA

472 UP
Nagrajena nova generacija Adore, naše najbolj prodajane prikolice. Aerodinamične prikolice z obliko, ki je značilna za prikolice Adria in ima zelo veliko,
povezano panoramsko okno in pametne rešitve za shranjevanje. Počutite se navdihnjeno in kot doma v elegantnih in sodobnih bivalnih prostorih.
Zasnovana po vaši meri.

502 UL
522 UP
542 UL
572 UT
573 PT
593 UK
593 UP
613 HT
613 PK Classic
613 PK
613 UL
613 UT
673 PK
753 UK

Adrijina mobilna aplikacija za
pametni nadzor MACH.

prikolice

adria
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NAVDIHNJENA ZASNOVA
Navdihnjena aerodinamična in prečiščena
zunanjost ter sodobna notranjost.

Zunanjost

1 ZUNANJA OBLIKA, aerodinamična, za prečiščen in eleganten slog.
2 ZADNJA STENA z večfunkcijskimi LED-lučmi.
3 PANORAMSKO OKNO in široka povezana zasnova, na voljo za večino tlorisov.
4 ZMOGLJIVA ŠASIJA AL-KO s stabilizatorjem AKS.
5 INOVATIVNI DEFLEKTORJI VETRA za učinkovitejšo vleko.
6 ŠIROKA VHODNA VRATA ter dvojno zastekljena, »ploska« in zatemnjena okna.
7 VEČ PROSTORA ZA SHRANJEVANJE, profil za šotor in vgrajeni ročaji.
8 LITA PLATIŠČA in pnevmatike Continental.
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EUROPEAN
INNOVATION
AWARD

CATEGORY

EXTERIOR DESIGN

WINNER

2021
HONORED BY
THE LEADING EUROPEAN
CARAVANING EXPERTS

Prejemnica
evropske
nagrade za
inovacije
za zunanjo
zasnovo.

a d o r a

POVEZANO PANORAMSKO OKNO
Naša povezana oblikovna zasnova omogoča
več svetlobe in občutek prostornosti za atrijski
slog bivanja. Vključuje vgrajeno zasenčenje in
funkcije zračenja.

ZNAČILNE LASTNOSTI
Edinstveni elementi serije Adora.

LED-LUČI
Večfunkcijske
zadnje LED-luči za
avtomobilski slog in
funkcionalnost.

AERODINAMIČNI
DEFLEKTORJI VETRA
Ta inovativni element pomaga pri
razpršitvi vetra, je videti eleganten
in omogoča boljšo zmogljivost
vleke.

ZMOGLJIVA
ŠASIJA

ADRIA
MACH

ZUNANJA GRAFIKA

Šasija AL-KO s stabilnostnim
spojem AKS in opcijskim sistemom
za krmiljenje prikolic ATC. Lahka
šasija Vario X pri izbranih modelih.

Vključuje Adrijino
mobilno aplikacijo za
pametni nadzor MACH.

Grafika v avtomobilskem
slogu s prepoznavnimi
Adrijinimi linijami.

prikolice
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OBČUTEK DOMAČNOSTI

•
Sistem razsvetljave za prilagajanje
vzdušja.
•
Zelo veliko panoramsko okno
(pri večini modelov).
•
Zvočni sistem z vgrajenimi skritimi
zvočniki.
•
Prostori za organizirano
shranjevanje z namenskimi mesti za
shranjevanje osebnih predmetov.
•
Ogrevalna sistema Truma in Alde.
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OGLED
NA SPLETU

Na spletnem mestu
www.adria-mobil.com
vas čakajo 360-stopinjski
sprehodi po vozilih, tlorisi,
tehnični podatki o specifikacijah
in naš konfigurator izdelkov.

a d o r a

Notranjost

I. Zasnova notranjosti z
domačnim vzdušjem, ki
omogoča atrijsko bivanje.

II. Izbira udobnih postelj
različnih velikosti,
vzmetnice Evopore®.

III. Adrijina digitalna
plošča, zvočni sistem,
ojačevalnik s tehnologijo
Bluetooth® in vhodi USB.

IV. Sodobni bivalni
prostori, ki so neverjetno
udobni.

V. Zasnova kuhinje z
odličnimi rešitvami za
shranjevanje in najboljšimi
aparati.

VI. Zasnova kopalnice
Ergo z možnostjo izbire
inovativnih rešitev za
shranjevanje.

VII. Ogrevalni sistem Alde
ali Truma z možnostjo
električnega talnega
ogrevanja.

prikolice
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SODOBNI BIVALNI PROSTORI
Vse je zasnovano z upoštevanjem
tega, kako želite živeti.

DNEVNI PROSTOR
Veliko panoramsko okno omogoča
atrijsko bivanje z naravno svetlobo,
prilagodljivim zasenčenjem in
prezračevanjem.
•
Dnevni prostor pod velikim
panoramskim oknom.
•
Sedežna skupina z udobnimi sedeži.
•
Enostavno raztegljiva dodatna
postelja.
•
Trpežna in lahka zložljiva miza.
•
Naslonjala za glavo, ki omogočajo
še več udobja.
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KUHINJA

KOPALNICA

Obliko so navdihnile najboljše domače kuhinje.

Naša kopalnica Ergo z dodatnim prostorom,
razsvetljavo in veliko prostora za shranjevanje.

• Elegantne zgornje omarice konkavne oblike,
ki imajo večjo prostornino.
• Predali z veliko nosilnostjo.
• Večfunkcijski profil za obešanje.
• Visokokakovostni aparati.

•
•
•
•

Praktičen zložljiv umivalnik.
Učinkovita odtekanje vode in uporaba.
Prostor za shranjevanje osebnih predmetov.
Prilagodljiva razsvetljava.

prikolice
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IZPOSTAVLJEN TLORIS:
ADORA 613 PK
Adora 613 PK, zasnovana posebej
za družine, za dva odrasla in do tri
otroke, pri čemer je vsem na voljo
dvometrska postelja. Zaradi dodatnih
namestitvenih možnosti v zadnjem
delu, ki imajo obliko Adria Exclusive
Design®, je kot nalašč tudi za goste.
Poleg tega je ravno prava izbira za
dnevni počitek ali prostor za igro. Pod
panoramskim oknom v zadnjem delu
vozila sta dve točki za TV.
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SPALNICA
Zasnova spalnice v z vsemi velikostmi
postelj, ki omogočajo odličen spanec.
• Visoke, enostavno dostopne
postelje.
• Vzmetnica Evopore®.
• Prilagodljiva razsvetljava.
• Prostor za shranjevanje osebnih
predmetov.

a d o r a

ADRIA MACH
Aplikacija za pametni nadzor MACH
predhodno nameščena kot serijska
oprema. MACH in MACH Plus sta
na voljo izbirno.
NAVDIHNJENE REŠITVE
Nove inovativne rešitve za navdihnjeno
bivanje in serijsko največja dovoljena
obremenitev.

VEČPREDSTAVNOST

Uživajte v bolj povezanem bivanju
z digitalno nadzorno ploščo in
nizom večpredstavnostnih rešitev,
vključno z visokokakovostnim
zvočnim sistemom s skritimi
zvočniki, ojačevalnikom s tehnologijo
Bluetooth, točko in nosilcem za TV
ter več vhodi USB.

SHRANJEVANJE
Več prostora za shranjevanje, kot si lahko predstavljate. Zunanje shranjevanje
plinske jeklenke. V notranjosti velike konkavne omarice. Velika omara in
večnamensko shranjevanje v kuhinji in kopalnici, vključno z inovativnimi
odstranljivimi rešitvami za shranjevanje.

prikolice
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472 UP
D 5385 (mm)
Š 2299 (mm)

573 PT
D 6365 (mm)
Š 2460 (mm)

t l o r i s i

4

6+1 opt.

502 UL
D 5725 (mm)
Š 2299 (mm)

593 UK
D 6645 (mm)
Š 2460 (mm)

5

522 UP
D 5910 (mm)
Š 2299 (mm)

7

593 UP
D 6645 (mm)
Š 2460 (mm)

4

542 UL
D 6150 (mm)
Š 2299 (mm)

4

613 HT
D 6855 (mm)
Š 2460 (mm)

5

572 UT
D 6400 (mm)
Š 2299 (mm)

4

613 PK Classic
D 6855 (mm)
7
Š 2460 (mm)

2x/3x

4

3x

3x

613 PK
D 6855 (mm)
Š 2460 (mm)

7

613 UL
D 6827 (mm)
Š 2460 (mm)

5

613 UT
D 6856 (mm)
Š 2460 (mm)

4

673 PK
D 7402 (mm)
Š 2460 (mm)

753 UK
D 8180 (mm)
Š 2460 (mm)

7

6+1 opt.

2 +1

2x / 3x

D = DOLŽINA Š = ŠIRINA
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ŠTEVILO LEŽIŠČ

KUHINJA

MIZA

SEDEŽNI DEL

GARDEROBA

LEŽIŠČA

KOPALNICA

TLA

s l o g i

a d o r a

Izbor TEKSTILA

GLAVNE značilnosti

• Zasnova zunanjosti s čistimi oblikami
in integriranimi funkcijami.
• Konstrukcija karoserije GFK, šasija
AL-KO, stabilnostni spoj AKS.
• Edinstvena zasnova zadnje stene z
večfunkcijskimi LED-lučmi.
• Vgrajeni deflektorji vetra, ročaji, profil
za šotor, prostor za shranjevanje in
luči.
• Zelo veliko, povezano, širše
panoramsko okno za večino tlorisov.
• Široka vhodna vrata ter dvojno
zastekljena, »ploska« in zatemnjena
okna.
• Zasnova notranjosti s sodobnimi
bivalnimi prostori.
• Izbira udobnih postelj različnih
velikosti z vložki z vzmetnim jedrom.

• Adrijina digitalna plošča, zvočni
sistem, ojačevalnik s tehnologijo
Bluetooth® in vhodi USB.
• Bivalni in jedilni prostor, kjer lahko
uživate v neverjetnem udobju.
• Zasnova kuhinje z odličnimi rešitvami
za shranjevanje in najboljšimi aparati.
• Zasnova kopalnice Ergo z inovativnimi
rešitvami za shranjevanje.
• Ogrevalni sistem Alde ali Truma
z možnostjo električnega talnega
ogrevanja.
• Tlorisi, prilagojenimi parom, družinam,
najstnikom in otrokom.
• Predhodno nameščena Adrijina
aplikacija MACH.

MISTY ROSE (standard)

DARK ALMONDS

MORGAN

LEATHER CHARLES

STONE ISLAND

KLJUČNE možnosti

• MACH in MACH Plus.
• Sistem za krmiljenje prikolic AL-KO ATC.
• Izbirne inovativne rešitve za shranjevanje.

DREAM HARMONY

SUMMER VIBES

MYSTIC GARDEN

WARM BROWNS

BROWNIES

GREY PLANET

OBLAZINJENJE

Izbor tekstila in okrasnih kompletov blazin.
Odkrijte več na spletnem mestu www.adria-mobil.com

VEČ

TEHNIČNIH
INFORMACIJ
WWW.ADRIA-MOBIL.COM
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Zasnovana za lahkotnejše, svetlejše bivanje.

SPOZNAJTE
NOVO
GENERACIJO
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NAVDIHNJENA
ZASNOVA

ZNAČILNE
LASTNOSTI

OBČUTEK
DOMAČNOSTI

SODOBNI BIVALNI
PROSTORI

NAVDIHNJENE
REŠITVE
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Zasnovana za lahkotnejše, svetlejše bivanje.

r

Altea prevzema novo generacijo zunanjega oblikovanja in prinaša svež pristop k sodobni notranjosti
v domačem slogu, z enostavnim udobjem in praktičnostjo.

362 LH
402 PH
432 PX
472 PK
472 PU
492 LU
502 UL
542 PH
542 PK
552 PK

prikolice
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NOVI MATERIALI
Nova generacija modelov Altea uporablja trdne
termoplastične plošče z jedrom iz materiala Symalite®, ki
je lahek, ga je mogoče reciklirati in je odporen proti vlagi
ter ima visoko zvočno in toplotno izolacijo.

NAVDIHNJENA ZASNOVA
Zunanja oblika nove generacije z integriranim
profilom in velikim sprednjim predelom za
shranjevanje.

Zunanjost

1 ZASNOVA ZUNANJOSTI. Gladko telo GRP s čistimi linijami.
2 OBLIKA ZADNJE STENE. Z večfunkcijskimi LED-lučmi.
3 SPREDNJE OKNO. Širše, za več svetlobe.
4 ŠASIJA AL-KO CHASSIS 1.500 kg ali šasija Vario X 1.700 kg; 1.300 kg na standardnem modelu.
5 VGRAJENI ROČAJI za lažjo uporabo.
6 LAŽJA KAROSERIJA. Vsebuje Symalite®
7 VELIKO PROSTORA ZA SHRANJEVANJE. Za plinsko jeklenko in drugo.
8 LITA PLATIŠČA. Za več stila.
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POVEZANO SPREDNJE OKNO

ZNAČILNE LASTNOSTI

Velika sprednja in kuhinjska okna
prinašajo več svetlobe.

Edinstveni elementi serije Altea.

ZADNJE LUČI
Modularne zadnje luči
za avtomobilski slog in
funkcionalnost.

ZMOGLJIVA
ŠASIJA
Šasija AL-KO, vključno z Vario X
za večjo okretnost na cesti.

ZUNANJA
GRAFIKA
Slogovno dovršene grafike
s prepoznavnimi Adrijinimi
serijami.

prikolice
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OBČUTEK DOMAČNOSTI
Občutek doma z elegantno,
praktično in udobno notranjostjo.

Elegantna, praktična in sodobna
notranjost.
•
Lahko, robustno in praktično
pohištvo.
•
Sedežna skupina v domačem slogu,
ki jo je enostavno spremeniti v
posteljo.
•
Inovativne rešitve za shranjevanje po
celem vozilu.
•
Stenske obloge Symalite® za
prijetno vzdušje.
•
Ogrevanje Truma
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OGLED
NA SPLETU

Na spletnem mestu
www.adria-mobil.com
vas čakajo 360-stopinjski
sprehodi po vozilih, tlorisi,
tehnični podatki o specifikacijah
in naš konfigurator izdelkov.

a l t e a

Notranjost

I. Zasnova notranjosti
z domačnim vzdušjem,
ki omogoča enostavno
bivanje.

II. Izbira udobnih postelj
različnih velikosti, vključno
s pogradi.

III. Nadzorna plošča Adria
in USB-priključki.

IV. Sodobni bivalni prostori
z enostavnim udobjem.

V. Zasnova kuhinje z
odličnimi rešitvami za
shranjevanje in najboljšimi
aparati.

VI. Zasnova kopalnice
Ergo z možnostjo izbire
inovativnih rešitev za
shranjevanje.

VII. Ogrevanje Truma, pa
tudi možnost električnega
talnega gretja.
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SODOBNI BIVALNI PROSTORI
Vse je zasnovano za enostavno
življenje.

DNEVNI PROSTOR
Veliko sprednje okno v notranjost
prinaša veliko naravne svetlobe.
•
Udobna sedežna skupina s svetlim
okvirjem v domačem slogu.
•
Eleganten in mehak material po
stenah, klobučevina v prostorih za
shranjevanje.
•
Razsvetljava za prijetno vzdušje.
•
Prilagodljiva sedežna skupina z
enostavno postavitvijo postelje.
•
Inovativne rešitve za shranjevanje.
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KUHINJA

KOPALNICA

Obliko so navdihnile najboljše domače
kuhinje.

Naša kopalnica Ergo z veliko prostora,
razsvetljavo in prostorom za shranjevanje.

• Integrirano pomivalno korito in
štedilnik s tremi gorilniki.
• Pametna zasnova omaric.
• Predali z visoko nosilnostjo,
protizdrsne podloge.
• Inovativne rešitve za shranjevanje.
• Visokokakovostni aparati.

• Praktičen zložljiv umivalnik.
• Učinkovita odtekanje vode in uporaba.
• Prostor za shranjevanje osebnih
predmetov.
• Prilagodljiva razsvetljava.

prikolice
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a l t e a

Izbira tlorisov, zasnovanih z
upoštevanjem tega, kako želite živeti.

SPALNICA
Vsi formati spalnic za dober spanec.
•
•
•
•
•
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Lahko dostopne postelje.
Na voljo je vzmetnica Evopore®.
Vhodi USB.
Pametna rešitev s pogradom (pri določenih tlorisih).
Prostor za shranjevanje osebnih predmetov.

adria
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NAVDIHNJENE REŠITVE
VEČPREDSTAVNOST

Nove inovativne rešitve
za navdihnjeno bivanje.

Digitalna nadzorna plošča Adria in
večpredstavnostne rešitve, vključno s
točko za TV in držalom, prostorom za
shranjevanje in USB-priključki.

SHRANJEVANJE
Več prostora za shranjevanje, kot si lahko predstavljate. Zunanje
shranjevanje plinske jeklenke. V notranjosti so velike omarice.
Velika omara in večnamensko shranjevanje v kuhinji in kopalnici,
vključno z odstranljivimi rešitvami.

HIŠNI LJUBLJENČKI
Posebne lastnosti, ki so kot
nalašč za pse.

prikolice
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362 LH
D 4280* (mm)
Š 2296* (mm)

t l o r i s i

3

402 PH
D 4693 (mm)
Š 2296 (mm)

4

432 PX
D 5045 (mm)
Š 2296 (mm)

4

472 PK
D 5380 (mm)
Š 2296 (mm)

472 PU
D 5380 (mm)
Š 2296 (mm)

6

4

2x

492 LU
D 5530* (mm)
Š 2296* (mm)

5

502 UL
D 5745 (mm)
Š 2296 (mm)

5

542 PH
D 6020* (mm)
Š 2296* (mm)

4

542 PK
D 6120 (mm)
Š 2296 (mm)

552 PK
D 6168 (mm)
Š 2296 (mm)

6+1 opt.

6+1 opt.

2x / 3x

2x / 3x

VEČ

TEHNIČNIH
INFORMACIJ
WWW.ADRIA-MOBIL.COM

* v postopku homologacije
D = DOLŽINA Š = ŠIRINA
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ŠTEVILO LEŽIŠČ

KUHINJA

MIZA

SEDEŽNI DEL

GARDEROBA

LEŽIŠČA

KOPALNICA

TLA

a l t e a

Izbor TEKSTILA

GLAVNE značilnosti

• Zasnova zunanjosti s čistimi oblikami
in integriranimi funkcijami.
• Konstrukcija karoserije iz poliestra in
materiala Symalite®, šasija AL-KO
• Ekskluzivna oblika zadnje stene z
modularnimi lučmi.
• Vgrajeni ročaji, profil za šotor, prostor
za shranjevanje in luči.
• Veliko sprednje okno pri večini
tlorisov.
• Široka vhodna vrata ter »ploska« in
zatemnjena okna.
• Zasnova notranjosti s sodobnimi
bivalnimi prostori.
• Izbira udobnih postelj različnih
velikosti z vložki s penastim jedrom.

s l o g i

• Nadzorna plošča Adria in USBpriključki.
• Dnevni prostor in prostor za
obedovanje s praktičnostjo in
udobjem.
• Zasnova kuhinje z odličnimi rešitvami
za shranjevanje in najboljšimi aparati.
• Zasnova kopalnice Ergo z inovativnimi
rešitvami za shranjevanje.
• Ogrevanje Truma, pa tudi možnost
električnega talnega gretja.

BLUEBELL (standard)

AMBER

SELENA

EMERALD

DREAM HARMONY

SUMMER VIBES

MYSTIC GARDEN

WARM BROWNS

BROWNIES

GREY PLANET

OBLAZINJENJE

Izbor tekstila in okrasnih kompletov blazin.
Odkrijte več na spletnem mestu www.adria-mobil.com

prikolice
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a c t i o n

Naj vas navduši nov original.

60

adria

prikolice

a c t i o n

•

n a

i

i

v

s

m

z

i

l j o

t l o r

o

ACTION

l i č n
a z
i

Nov original vas bo navdušil.

r

Originalna, legendarna, lahka in elegantna prikolica Action, idealna za aktivne počitnice, na voljo v treh športnih barvah.
Prikolica, ki vam bo vedno narisala nasmeh na obraz, ima veliko prostora, funkcij in udobja. Sodobna notranjost s pametno kuhinjo,
ergonomsko kopalnico in rešitvami za udobno spanje.

361 LH
391 LH
391 PD
391 PH

ACTION

A C T I O N S P O R T (391 LH)
prikolice

adria
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a c t i o n

Zunanjost

Prikolica Action je zelo priljubljena, legendarna prikolica – je resnično originalna
prikolica, v kateri je na voljo dovolj prostora, funkcij in udobja.

7

LETNA*ADRIJINA
garancija

VODOTESNOST

1 Legendarna
zunanja oblika in
vgrajeni elementi.
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2 Poliestrska
karoserija GFK z deli
karoserije v želeni
barvi.

3 Prilagoditev za
stojalo za kolesa
na zadnji steni
(opcijsko).

4 Panoramsko okno
za vse tlorise.

5 Šasiji AL-KO in
AKS za vse modele.

6 Nova zunanja
grafika.

7 Model 391 PH z
opcijskim zunanjim
žarom Smart Grill.

ACTION SPORT 391 LH
model ima grafiko iz brušenega
aluminija, višjo šasijo AL-KO, velike
podporne noge in izjemno trpežne
15-palčne pnevmatike za delno
terenski videz.

a c t i o n

Notranjost

I. Prilagodljivi bivalni
prostori z elegantno
notranjostjo.

II. Udobno spanje z
možnostjo izbire različnih
vrst postelj.

III. Ogrevalni sistem Truma
z možnostjo električnega
talnega ogrevanja.

IV. Kuhinja Smart z
najboljšimi napravami.

V. Nova kopalnica Ergo,
zložljiv umivalnik, izboljšani
vodovodni priključki.

VI. Zvočniki, ojačevalnik
s tehnologijo Bluetooth in
vhodi USB.

VII. Udobni sedeži.

prikolice

adria

63

OGLED
NA SPLETU

Na spletnem mestu
www.adria-mobil.com
vas čakajo 360-stopinjski
sprehodi po vozilih, tlorisi,
tehnični podatki o specifikacijah
in naš konfigurator izdelkov.
64
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a c t i o n

Prikolica Action je zelo priljubljena. Ima kompaktno obliko in zelo
prilagodljive bivalne prostore. Je resnično originalna prikolica z veliko
pametnimi funkcijami.
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a c t i o n l a y o u t s

a c t i o n
361 LH
D 4010 (mm)
Š 2196 (mm)

391 PD
D 4460 (mm)
Š 2196 (mm)

t l o r i s i

3

391 LH
D 4310 (mm)
Š 2196 (mm)

3

2

391 PH
D 4310 (mm)
Š 2196 (mm)

4

VEČ

TEHNIČNIH
INFORMACIJ
WWW.ADRIA-MOBIL.COM
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s l o g i

Izbor TEKSTILA

GLAVNE značilnosti

• Legendarna zunanja oblika in grafika.
• Poliestrska karoserija GFK z
možnostjo izbire barve delov
karoserije.
• Prostor za shranjevanje v garaži,
do katerega je mogoče dostopati
od zunaj.
• Panoramsko okno za vse tlorise.
• Šasija AL-KO in stabilnostni spoj
AKS.
• Prilagodljivi bivalni prostori z
elegantno notranjostjo.
• Udobno spanje z možnostjo izbire
različnih vrst postelj.

BRUNELLO BLACK (standard)

• Ogrevanje Truma z možnostjo
električnega talnega ogrevanja.
• Kuhinja Smart s tremi gorilniki in
najboljšimi napravami.
• Kopalnica Ergo s straniščem, prho
in zložljivim umivalnikom.
• Različna vzdušja s sistemom
prilagodljive razsvetljave.
• Zvočniki, ojačevalnik s tehnologijo
Bluetooth in vhodi USB.
• Vgrajena zunanja rešitev za
shranjevanje.

BRUNELLO BLUE

KLJUČNE možnosti

•
•
•
•

Deli karoserije v različnih barvah.
Dodatno električno talno ogrevanje.
Prilagoditev za stojalo za kolesa (zadnja stena).
Izvlečni zunanji žar Smart Grill pri modelu 391 PH.

BRUNELLO BLACK

BRUNELLO BLUE

OBLAZINJENJE

Izbor tekstila in okrasnih kompletov blazin.
Odkrijte več na spletnem mestu www.adria-mobil.com

D = DOLŽINA Š = ŠIRINA

ŠTEVILO LEŽIŠČ

KUHINJA

MIZA

SEDEŽNI DEL

GARDEROBA

LEŽIŠČA

KOPALNICA

TLA
prikolice

adria
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a v i v a

Nov slog kampiranja.
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AV I VA

s

l i č n
a z
i

Izkusite nov slog kampiranja.

r

Aviva, dobitnica evropske nagrade za inovativnost (European Innovation Award), je posebna in udobna prikolica,
ki jo je preprosto vzdrževati in uporabljati. Elegantno oblikovana notranjost, opremljena z inovativnimi funkcijami
in novimi možnostmi oblazinjenja.

360 DD
360 DK
400 DK
400 PS
442 PH
472 PK
492 LU
522 PT
563 PT

prikolice

adria
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a v i v a

Zunanjost

1 Edinstvena
zunanja zasnova in
grafika.
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S svojo prostornostjo, udobjem in praktičnostjo Aviva omogoča nov slog
kampiranja.

2 Edinstven,
inovativen in
prilagodljiv
sprednji prostor za
shranjevanje.

3 Karoserija GFK z
reliefno kovanima
aluminijastima
stranskima stenama.

4 Šasija AL-KO.

5 Vgrajen profil
za šotor in tretja
zavorna luč.

6 Predšotorska
LED-luč.

7 Adrijini kromirani
ročaji.

a v i v a

Notranjost

I. Elegantni notranji bivalni
prostori z možnostjo izbire
oblazinjenja.

II. Inovativne in edinstvene
rešitve za shranjevanje.

III. Zvočniki, ojačevalnik
s tehnologijo Bluetooth in
vhodi USB.

IV. Udobno spanje z
možnostjo izbire različnih
vrst postelj.

V. Kuhinja Smart z dvema
ali tremi gorilniki in 90- ali
140-litrskim hladilnikom
(odvisno od tlorisa).

VI. Kopalnica s
straniščem, prho,
umivalnikom in dodatki za
potovanja.

VII. Ogrevanje in električno
talno ogrevanje Truma
(izbirno).

prikolice

adria
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a v i v a

OGLED
NA SPLETU

Na spletnem mestu
www.adria-mobil.com
vas čakajo 360-stopinjski
sprehodi po vozilih, tlorisi,
tehnični podatki o specifikacijah
in naš konfigurator izdelkov.
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Robustna in izjemno praktična prikolica Aviva omogoča
povsem nov slog kampiranja z veliko inovativnimi
funkcijami in elegantnimi, vendar izjemno preprostimi
rešitvami za kuhinje ter kopalnice.

prikolice

adria
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a v i v a

3

360 DK
D 4142 (mm)
Š 2090 (mm)

6

492 LU
D 5384 (mm)
Š 2300 (mm)

4+1 opt.

472 PK
D 5174 (mm)
Š 2300 (mm)

400 DK
D 4492 (mm)
Š 2090 (mm)

4+1 opt.

400 PS
D 4492 (mm)
Š 2090 (mm)

6+1 opt.

563 PT
D 6154 (mm)
Š 2450 (mm)

442 PH
D 4872 (mm)
Š 2300 (mm)

4

4

2x

2x/3x

1x / 2x

360 DD
D 4142 (mm)
Š 2090 (mm)

t l o r i s i

5

522 PT
D 5664 (mm)
Š 2300 (mm)

2x/3x

2x

2x/3x

6+1 opt.

VEČ

TEHNIČNIH
INFORMACIJ
WWW.ADRIA-MOBIL.COM

D = DOLŽINA Š = ŠIRINA
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KUHINJA

MIZA

SEDEŽNI DEL
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LEŽIŠČA

KOPALNICA

TLA

a v i v a

Izbor TEKSTILA

GLAVNE značilnosti

• Edinstvena zunanja zasnova in
grafika.
• Edinstven, inovativen prostor za
shranjevanje na sprednji strani.
• Trdna poliestrska konstrukcija z
reliefno kovanima aluminijastima
stranskima stenama.
• Šasija AL-KO.
• Elegantno zasnovana notranjost z
novimi možnostmi oblazinjenja.
• Inovativne in edinstvene rešitve za
shranjevanje.

s l o g i

• Zvočniki, ojačevalnik s tehnologijo
Bluetooth in vhodi USB.
• Udobno spanje z možnostjo izbire
različnih vrst postelj.
• Elegantna zavesa za zasebnost.
• Kuhinja Smart s tremi gorilniki in
najboljšimi napravami.
• Kopalnica s straniščem, prho,
umivalnikom in dodatki za potovanja.
• Nastavki za klimatsko napravo.

BAHIA (standard)

FLORIAN

ROBYN

OLIVIA

KLJUČNE možnosti

• Ogrevanje Truma, prezračevanje in talno ogrevanje Truma (odvisno od tlorisa).
• Izbirni dodatki za otroke pri izbranih tlorisih.
DREAM HARMONY

SUMMER VIBES

MYSTIC GARDEN

WARM BROWNS

BROWNIES

GREY PLANET

OBLAZINJENJE

Izbor tekstila in okrasnih kompletov blazin.
Odkrijte več na spletnem mestu www.adria-mobil.com

prikolice
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Oblazinjenje

Izbor tekstila in okrasnih kompletov blazin.

URBAN GREYS

BLUE CRYSTALS

CHESTNUT GROW

LEATHER CHARLES

MISTY ROSE

DARK ALMONDS

STONE ISLANDS

Alpina

Alpina

Alpina

Alpina

Adora

Adora

Adora

MORGAN

LEATHER CHARLES

BLUEBELL

AMBER

SELENA

EMERALD

BRUNELLO BLACK

Adora

Adora

Altea

Altea

Altea

Altea

Action

BRUNELLO BLUE

BAHIA

FLORIAN

OLIVIA

ROBYN

Ob svojem izboru tekstila
lahko izberete kateri koli
komplet okrasnih blazin.
Aviva

Action
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Aviva

Aviva

Aviva

Sedeži
Vsi modeli imajo res udobne in podporne sedeže.

Oblazinjenje in
okrasne blazine
Ob svojem izboru tekstila lahko izberete
kateri koli komplet okrasnih blazin.

DREAM HARMONY

SUMMER VIBES

BROWNIES

GREY PLANET

MYSTIC GARDEN

WARM BROWNS

prikolice

adria
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Partnerji svetovnega razreda

KOLESARSKA EKIPA ADRIA MOBIL
Kolesarska ekipa Adria Mobil je najboljša slovenska ekipa
na evropskih dirkah UCI. Za več informacij obiščite
www.adria-mobil-cycling.com

ADRIJINA VOZILA ZA
PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA
SO VOZILA PRVAKOV.

TINA MAZE
Dvakratna svetovna prvakinja in
dobitnica dveh zlatih olimpijskih medalj.
Tina Maze, ena najboljših smučark vseh
časov, v svojem vanu Twin redno išče
zasnežena pobočja za smučanje in
vetrovne obale za jadranje na deski.
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PRIMOŽ ROGLIČ
Olimpijski prvak 2020 v vožnji na
čas, vrhunski svetovni kolesar in
prejemnik nagrade Velo d'Or leta
2020. Trikratni zmagovalec dirke La
Vuelta v letih 2019, 2020 in 2021,
drugi na Dirki po Franciji leta 2020
in zmagovalec dirke v Liegu. Primož
svoj Sonic uporablja za treninge,
tekmovanja in počitnice.

JAKOV FAK
Biatlonec svetovnega razreda, ki zastopa Slovenijo in
je uvrščen med tri najboljše na svetu. Dobitnik srebrne
medalje v biatlonu na zimskih olimpijskih igrah leta
2018 in bronaste medalje na zimskih olimpijskih igrah
v Vancouvru leta 2010. Jakov svoj Sonic uporablja za
treninge, tekmovanja in počitnice.

EKIPA KTM FACTORY
RACING TEAM
Vsakega januarja vse od leta
2013 ekipa Red Bull KTM
Factory Racing sodeluje na reliju
Dakar z avtodomi znamke Adria.
Po meri narejeni Adrijini modeli
Twin so bili izdelani posebej
za podporo ekipe KTM na
svetovnem prvenstvu MXGP.

DRUŽABNA OMREŽJA
Pridružite se družini Adria na
Facebooku, Instagramu, YouTubu
in Pinterestu, kjer lahko delite svoje
dogodivščine.

PREBERITE VEČ V NOVI IZDAJI REVIJE INSPIRATIONS, KI JE NA VOLJO NA NASLOVU adria-mobil.com/inspirations

prikolice
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ADRIA MOBIL, d.o.o.
Straška cesta 50
8000 Novo mesto
Slovenija
Tel. +386(0)7 393 71 00
Fax: +386(0)7 393 72 00
Elektronska pošta: info@adria-mobil.si
Spletna stran: www.adria-mobil.com

Katalog je le ilustrativne narave. Slike v katalogu lahko vsebujejo elemente, ki ne sodijo k standardni opremi, ali prikazujejo izdelke, ki so na voljo na različnih trgih. V skladu s
predpisi se lahko izdelki razlikujejo s tehničnega ali komercialnega vidika. Za več informacij pred nakupom stopite v stik z izbranim zastopnikom.

Slovenija
Vaša destinacija za počitnice
v vozilu za prosti čas:
www.slovenia.info
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