
UUSI TÄHTI ON SYTTYNYT. 
IKONINEN JO HUOMENNA.

Supersonic



Lue lisää osoitteesta fi.newsupersonic.com



#inspiringadventures



Hienostunut, tyylikäs muotoilu ja ajaton toteutus.

Supersonic
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Muotoilu

Suunnittelun polunnäyttäjä. Täysin uusi muotoilu – 
innovatiivinen, tyylikäs ja hienostunut – kiinnittää huomiota 
pienimpiinkin yksityiskohtiin. 

Supersonic. Uudet integroidut ja 
huippulaadukkaat Adria-matkailuautot, joissa 
yhdistyvät paras suunnittelu, suorituskyky, 
innovaatiot ja kokemus.

Uusi Supersonic on saanut inspiraationsa 
viimeisimmästä huvivene-, koti- ja 
autosuunnittelusta. Suunnittelun ohjaama 
uusi Supersonic on niille, jotka rakastavat 
hienostuneisuutta ja suorituskykyä.

Täydellisesti integroituna Mercedes-Benziin, 
joka on synonyymi ylelliselle, elegantille 
ja täsmälliselle suunnittelulle, on paras 
matkailuauton alusta.

Päämäärämme
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Voimanlähteenä Mercedes-Benz. Matkailuauto, joka on 
suunniteltu toimimaan ajossa ja jokapäiväisessä käytössä 
ympäri vuoden.

Suorituskyky
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Fiksua ja helppoa elämää. Uusinta teknologiaa kuljettajan 
turvallisuutta ja matkailuautojen helppokäyttöisyyttä varten 
– inspiroivilla uusilla ratkaisuilla.

Innovaatio
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Mukavuus ja käytännöllisyys. Erinomainen, 
tinkimätön ajo- ja elämyskokemus.

Kokemus
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Suunniteltu 
suoriutumaan 
loistavasti

LISÄÄ TEKNISIÄ 
TIETOJA OSOITTEESSA 
FI.NEWSUPERSONIC.COM
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Kaikki on huolellisesti suunniteltu, 
kehitetty ja testattu turvallisuuden, 
mukavuuden ja nautinnon 
takaamiseksi. Suunniteltu 
laadukkaaksi, tehty kestämään.
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VUODEN*ADRIA

takuu

7
VUODEN*ADRIA

TIIVIYS takuu

KATSO
VERKOSSA

Löydät 360-näkymät, 
pohjaratkaisut, tekniset tiedot 
ja tuotevalitsimen osoitteesta 

fi.adria-mobil.com 

RUNGON RAKENNE 
Adria Comprex -runko on vahvistettua lasikuitua ja alumiinia, jotka vähentävät 
painoa. Rakenne varmistaa puun vääntölujuuden, polyesterin kestävyyden ja 
polyuretaanin kosteutta eristävien ominaisuuksien edut.

ILMASTOINTI _ Rakennettu Adrian “Thermo-build” -standardien 
mukaisesti optimoiduilla eristemateriaalilla, tarkasti suunnitellulla 
lämmitysratkaisulla ja Adrian ilmavirtausjärjestelmällä. 

Puoliautomaattinen ilmastointilaite Tempmatik vakiona. Alde Compact 3030 
-lämmitysjärjestelmä takaa täydellisen mukavuuden ilman kylmiä nurkkia.

Tehdasasenteinen ilmastointi saatavilla lisävarusteena.
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    Leveä (650 mm) ovi piilosaranoilla, 
kaksisuuntainen lukko, yksityisyyttä suojaava 

ikkuna ja erill inen säilytystila.

    Laajakulmaiset sähkötoimiset ja lämmitettävät 
ulkopeilit.

    Keskitetty huoltoalue, johon pääsee käsiksi 
ulkoa ja sisältä. Sisältää muun muassa 

pistorasian, TV-antennin ja säilytystilan.

    Suuri (150 l) ja optimaalisesti sijoitettu 
puhtaan veden säiliö. Sähköinen puhdas- ja 

harmaavesi-poistojärjestelmä.

    Valinnainen markiisi adapterilla.

Jotkin ominaisuudet eivät välttämättä ole saatavilla kaikkiin malleihin. Tarkista yksittäiset mallitiedot ja tekniset yksityiskohdat osoitteesta fi.adria-mobil.com.  *ehtoja sovelletaan, katso 
lisätietoja kotisivuilta.

KAKSOISPOHJA _ Yksitasoisen lattian alla on tilaa 
integroiduille lisäominaisuuksille, eristykselle sekä 
varastointia varten. 



Silmiä hivelevä uusi muotoilu sekä puhtaat ja dynaamiset linjat yhdistävät Adrian 
tunnusomaisen ilmeen Mercedes-Benzin alustaan metallisen hopean ulkovärin 

kanssa. 

Leveä (650 mm) ulko-ovi, jossa on piilosaranat, kaksisuuntainen lukko, 
yksityisyyttä suojaava ikkuna ja säilytystila. 

ULKOPINNAT _ Kalteva takaseinä, joka 
toimii ilmanjakajana, peruutuskamera ja 
Hella LED -monitoimivalot.

Yksilöllinen etusäleikkö HELLA-huomiovaloilla 
ja Bi-LED-moduuleilla, integroidulla puskurilla 

sekä kaarrevalo-ominaisuuksilla varustetuilla 
LED-sumuvaloilla. 

Laajakulmaiset sähkötoimiset ja lämmitettävät 
ulkopeilit. 
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Mercedes-Benz. 
Huippuluokan suunnittelua ja 
suorituskykyä, turvallisuutta sekä 
käyttäjäystävällisiä ominaisuuksia.

AKSELIT Malli VAIHTEISTO Moottori  2.0 110 KW/150 HV 2.0 125 KW/170 HV

2 akselia

780 DC
Manuaalivaihteisto 6G Sprinter 415 CDI Standardi /

Automaattivaihteisto 9G-TRONIC Sprinter 415 & 417 CDI Lisävaruste Standardi

780 SL
Manuaalivaihteisto 6G Sprinter 415 CDI Standardi /

Automaattivaihteisto 9G-TRONIC Sprinter 415 & 417 CDI Lisävaruste Standardi

3 akselia
890 LC Automaattivaihteisto 9G-TRONIC Sprinter 417 CDI / Standardi

890 LL Automaattivaihteisto 9G-TRONIC Sprinter 417 CDI / Standardi

Katso tekniset tiedot ja pohjaratkaisut osoitteesta fi.newsupersonic.com

DISTANCE
3290

DISTANCE
2770

DISTANCE
3770

DISTANCE
3335

DISTANCE
4017

DISTANCE
4180

Supersonic (M-B) Sonic (Fiat)

Mercedes-Benzin ohjaamon muotoilu ja 
ajokokemus, helpot liitettävyysominaisuudet ja 
ylellisen pehmeät mustat nahkaelementit.

Mercedes-Benzin turvaominaisuudet, mukaan 
lukien aktiivinen jarrutusavustin, aktiivinen 
kaistanhallinta ja aktiivinen etäisyysavustin. 
Mercedes-Benzin anturijärjestelmä käyttää 
lyhyen kantaman tutkaa turvallisuuden 
lisäämiseksi.

Mercedes-Benz User Experience (MBUX) 
-kosketusnäyttö älykkäällä puheohjauksella 
ja päivitysvaihtoehdoilla langattomaan 
lataukseen ja navigointiin.
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Moottori. 
Mercedes-Benzin kehittynyt 
moottorisuunnittelu ja suorituskyky 
takaavat vaivatonta vääntömomenttia 
ja ajonautintoa.

ALUSTA _ AL-KO:n suorituskykyinen alusta elektronisella 
ajonvakautusjärjestelmällä (ESP).

Kaksi- ja kolmiakseliset mallit, joiden päälle on rakennettu 
neljä mielenkiintoista pohjaratkaisua. Kevyt runko mahdollistaa 
suuremman hyötykuorman.   

Vakiona 65 litran polttoainetankki, lisävarusteena saatava 
92 litran polttoainetankki lisää kantamaa (erill isellä AdBlue-
säiliöllä).

AVAINOMINAISUUDET 780 DC 780 SL 890 LC 890 LL

Puoliautomaattinen TEMPMATIK-ilmastointilaite Standardi √ √ √ √

Mercedes-Benz -vakionopeussäädin Standardi √ √ √ √

Ohjauspyörä monitoimisäätimillä Standardi √ √ √ √

Sähköinen seisontajarru Standardi √ √ √ √

Kuljettajan ja apukuljettajan turvatyyny Standardi √ √ √ √

Mukinpidikkeet etuistuimissa Standardi √ √ √ √

Full-LED -ajovalot Standardi √ √ √ √

Monitoimiset LED-takavalot Standardi √ √ √ √

Ohjaamon istuimet verhoiltu olohuonetyylisillä tekstiileillä Standardi √ √ √ √

DISTRONIC-etäisyystutka Lisävaruste √ √ √ √

MBUX-multimediajärjestelmä Lisävaruste √ √ √ √

Digitaalinen peruutuskamera Lisävaruste √ √ √ √

Katso tekniset tiedot ja pohjaratkaisut osoitteesta fi.newsupersonic.com

Euro 6 2,0 l 150 hv ja 170 hv -dieselmoottorit 
maksimaalisella teholla ja vääntömomentilla.
    
Moderni 9G-Tronic (automaattinen) vaihteisto 
ja kuljettajaa avustavat järjestelmät tuottavat 
suorituskykyä ja turvallisuutta sekä helpottavat 
käsittelyä. Vaihtoehtoisesti voit myös valita 
manuaalisen 6G-vaihteiston.

Katso moottori ja vaihteisto alla olevasta taulukosta.
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Visio nykyaikaisten asuintilojen 
tinkimättömästä mukavuudesta 
tarjoaa ylellistä ja helppoa 
mukavuutta sekä käytännöllisyyttä.

Suunniteltu 
elämää varten

VIRKISTÄ AISTISI _ Tyyl ikkäät 
sisäti lat, jotka on suunniteltu 
val itsemasi elämäntavan mukaan, 
luovat virkistävän hyvänolon tunteen.
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Täysin uudistetut asuinti lat ja kaikki tarvitsemasi ominaisuudet 
luovat erinomaisen t i lan seurustelul le ja yksityisyydelle.
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Nykyaikainen ja rakenteeltaan 
avoin oleskelutila matalalla 
tilanjakajalla ja ruokailutilalla, 
jossa on joko L-muotoinen 
tai vastakkainen (parisohva) 
istuinryhmä.

OLESKELUTILAT

AGUTI-ISTUMET _ Tinkimätöntä 
mukavuutta runsailla 
säätöominaisuuksilla ja valinnaisella 
mukavuuspehmusteella. Aguti GIS Liner 
vakiona, Liner 3 on lisävaruste.
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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.  
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Innovati ivinen valaistus, jossa on nel jä 
esiasetettua tunnelmavaloa ja helppo 
ohjausjärjestelmä. 

Mult imediaseinä TV-tel ineel lä ( jopa 32"), USB-
portt i ja puhelimen latauslevy sekä pistorasioita. 
Tehokas ääni järjestelmä nel jäl lä kaiutt imella ja 
Bluetooth®-l i i tännäl lä. 

Ruokai luti lassa on ainutlaatuinen sisäänvedettävä 
ja pi i lotettava turvavyö, joka l isää turval l isuutta ja 
mukavuutta. 

Jatkettava ja pyöritettävä pöytä luo joustavuutta, 
val ittavissa valkoinen tai harmaa pöytälevy. 
Käytä sohvapöytänä tai ruokapöytänä. Saatavi l la 
ainutlaatuisel la laajennusjärjestelmällä (t iettyihin 
pohjaratkaisuihin).
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Innovatiivinen kodinomainen keittiö, 
jossa on runsaasti tilaa ja parhaat 
laitteet.

KEITTIÖ

Integroitu liesitaso ja pesuallas, joustava hana ja runsaasti 
työtilaa. Valittavana joko korkeapainelaminaattiset tai 
Kerrockin ohuet työtasot.  Suuret ja pehmeästi sulkeutuvat 
laatikot ja keskuslukitusmekanismi. 177 litran TEC Tower 
-absorptiojääkaappi-pakastin vakiona kaksoissaranalla ja 
hipaisunäppäimillä (vaihtoehtoisesti 142 l jääkaappi/35 l 
pakastin).

Integroitu kaasu-uuni grill i l lä. Nespresso®-kahvinkeitin 
(lisävaruste). Alden Aquaclear -suodatin tuottaa parempaa 
vettä ruoanlaittoon, suihkuun ja pesuun (lisävaruste).
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HALLINTA

Adrian digitaal inen ohjauspaneeli helpottaa 
valaistuksen ja avaintoimintojen hal l intaa. 

Älykäs valaistus spotti-, LED- ja yleisvaloi l la 
kaikissa asuinti loissa. Adria MACH Smart 

Control -mobii l isovel lus saatavi l la.

Innovatiiviset säilytystilat suurilla 
vaatekaapeilla, kaapistoilla ja 
laatikoilla. 
Suuri, 123 senttiä korkea takatalli 
(riippuen pohjaratkaisusta), jossa on 
LED-valot, pistorasiat ja ulkosuihku. 
Fiksu säilytystila apukuljettajalle. 
Lisäsäilytystilaa kahdessa 
kerroksessa.

VARASTOTILA

VALAISTUS

TUNNELMA SÄÄDETTÄVISSÄ 
KAUTTAALTAAN

älykkääl lä LED-ohjauksel la sekä 
kohde- ja yleisvalaistuksel la.

Älykäs valaistus spotti-, LED- ja 
yleisvaloi l la kaikissa asuinti loissa.
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Päämakuuhuone King Size -vuoteella 
(1500 x 1950 mm) tai pitkittäissängyllä 
(2050 x 830 mm) sähkösäädöllä, 
sälekehyksellä ja Luxe-patjoilla.

MAKUUHUONE

Tyyl ikkäät seinäpinnat ja 
kankaiset tai keinonahkaiset 
sängynpäädyt. 

Vaatekaapit valaistui l la 
reunaprofi i lei l la; Yläkaapit ja 
sängyn al la säi lytysti laa.

PARVISÄNKY
Vahva ja kevytrakenteinen parvisänky 
(1900 x 1500 mm), jossa tuuletus ja 
piilotettu, pehmeätoiminen sähkömekanismi. 
Kaltshaum-patja ja kaksi kohdevaloa.
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100%

vesipestävä 
40°

normaali kuivaus, 
ei koneessa

“air knitted” 
-kangas

vetoketju antibakteerinen hajutonantistaattinen100 % 
luonnontuote

myrkytön

KANGAS SILVER-SUOJAUS
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Mukauta val intasi korkealaatuisel la työtasol la (korkeapainelamina-
att i tai Kerrock). 

Eri l l inen suihkuhuone, jossa Alde-suihkutorni, seinälämmitys, 
pyyhetanko ja r ipustimet.

Suuri ja ylellinen spa-tyylinen kylpyhuone, jossa 
on laadukkaat varusteet, valaistus ja säilytystilat.

SPA-TYYLINEN KYLPYHUONE
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KUINKA MACH TOIMII?

Lämmityksen, jäähdytyksen ja muiden ominaisuuksien ohjaus käden ulottuvilla ja etänä Adria MACH smart 
control -mobiilisovelluksella.

Adria Mach

MACH

käyttää Bluetooth®-tekniikkaa 
päätoimintojen paikalliseen 
ohjaukseen (ohjauspaneeli, 

lämmitys, ilmastointi**, jääkaappi, 
valaistus, vesipumppu, vesisäiliön 

tasot ja akun tila). Mahdollistaa 
myös ulkoisen ja sisäisen 

lämpötilan seurannan ja tarjoaa 
perustiedot ajoneuvosta ja 

tasaustiedoista.

MACH PLUS 

käyttää Bluetooth® Wi-Fi:ä ja LTE:tä* 
tärkeimpiin toimintoihin (ohjauspaneeli, 

lämmitys, ilmastointi**, jääkaappi, valaistus, 
vesipumppu, vesisäiliön tasot ja akun tila), 

joista saat tilastoja ja ajastusmahdollisuuden. 
MACH plus valvoo myös ilmanpainetta, 

ulkokosteutta ja antaa pääsyn interaktiivisiin 
käyttöoppaisiin, ajoneuvotietoihin ja 

tasausdataan sekä Mobile Office Wi-Fi-
hotspot* -toimintoihin (pääsy verkkoon, 

IP-radioon ja TV:hen).

*SIM-kortti vaaditaan
**jos ajoneuvoon on asennettu tämä 

ominaisuus

ASENNA 
sovellus Google Playsta tai Apple Storesta. Voit myös 

käydä osoitteessa fi.adria-mobil.com/mach-app

LUO
oma Adria-ID:si

LIITÄ
ajoneuvoosi.

NAUTI
sinulle räätälöidystä elämyksestä.

HELPOMPAA ELÄMÄÄ VARTEN.

Lue lisää osoitteessa fi.adria-mobil.com/mach-app

_27Supersonic

s u p e r s o n i c



28_ Supersonic



Inspiroivat pohjaratkaisut. 
Laadukkaan suunnittelun ja rakentamisen taidot on 
opittu vuosikymmenten aikana ja Adria tuo tämän 
kokemuksen jokaiseen Supersonic-pohjaratkaisuun.
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780 DC 

780 SL 

890 LC 

890 LL



Alusta
Mercedes Benz 415 CDI (417 CDI)

Akseliväli (mm)
4.300

Moottori
2.0 150 HV (170 HV l isävaruste)

Paino (kg)    
4.500

Mitat (mm)   
Rungon pituus: 7.800

Kokonaisleveys: 2.320
Kokonaiskorkeus: 2.940

TÄRKEIMMÄT TEKNISET TIEDOT

Ihanteellinen pohjaratkaisu pariskunnille; Suuri makuuhuone sekä iso oleskelutila, jossa on kaksi 
sohvaa vastakkain ja parvisänky edessä. Neljä tyyppihyväksyttyä istuinta ja neljä makuupaikkaa.

780 DC
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KATSO
VERKOSSA

Löydät 360-näkymät, 
pohjaratkaisut, tekniset tiedot 
ja tuotevalitsimen osoitteesta 

fi.adria-mobil.com 

AVAINOMINAISUUDET Vakiovarusteet

Suuri oleskelutila, jossa istuimet vastakkain √

Päämakuuhuone, jossa keskisänky ja yöpöytä √

Sängyn alla säilytystilaa ja sivuvaatekaapit √

Suuri keittiö (1100 x 750 x 650 mm) √

177 l TEC-jääkaappi-pakastintorni √

Parvisänky (1900 x 1500 mm) √

Erillinen suihkuhuone √

150 l makeanveden säiliö ja 150 l jätevesisäiliö √

Tyyppihyväksyttyjä paikkoja: 4 Nukkumapaikkoja: 4
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KATSO
VERKOSSA

Löydät 360-näkymät, 
pohjaratkaisut, tekniset tiedot 
ja tuotevalitsimen osoitteesta 

fi.adria-mobil.com 

TÄRKEIMMÄT TEKNISET TIEDOT

Ihanteellinen pohjaratkaisu pariskunnille; Iso makuuhuone, suuri L-muotoinen oleskelutila, jossa on 
siirrettävä sohva ja edessä parvisänky. Neljä tyyppihyväksyttyä istuinta ja 4+1 makuupaikkaa.

780 SL Alusta
Mercedes Benz 415 CDI (417 CDI)

Akseliväli (mm)
4.300

Moottori
2.0 150 HV (170 HV l isävaruste)

Paino (kg)    
4.500

Mitat (mm)   
Rungon pituus: 7.800

Kokonaisleveys: 2.320
Kokonaiskorkeus: 2.940
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AVAINOMINAISUUDET Vakiovarusteet

Ruokapöytä siirrettävällä sohvalla ja tukijalalla √

Päämakuuhuoneessa pitkät vuoteet √

Sängyn alla säilytystilaa √

Suuri keittiö (1100 x 750 x 650 mm) √

177 litran TEC-jääkaappi-pakastintorni √

Parvisänky (1900 x 1500 mm) √

Erillinen suihkuhuone √

150 l makeanveden säiliö ja 150 l jätevesisäiliö √

Tyyppihyväksyttyjä paikkoja: 4 Nukkumapaikkoja: 4+1
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Pidempi ajoneuvo, ihanteellinen pohjaratkaisu pariskunnille tai perheelle; Suurempi oleskelutila ja 
kylpyhuone sekä lisäsäilytystilaa. Iso makuuhuone ja parvisänky edessä. Neljä tyyppihyväksyttyä 
istuinta ja 4+1 makuupaikkaa. Saatavana vain Mercedes-Benz 417 CDi 2,0 l 170 hv -moottorilla.

890 LC
TÄRKEIMMÄT TEKNISET TIEDOT

Alusta
Mercedes Benz 417 CDI 

Akseliväli (mm)
4.800

Moottori
2.0 170 HV

Paino (kg)    
5.500

Mitat (mm)   
Rungon pituus: 8.900

Kokonaisleveys: 2.320
Kokonaiskorkeus: 2.940
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KATSO
VERKOSSA

Löydät 360-näkymät, 
pohjaratkaisut, tekniset tiedot 
ja tuotevalitsimen osoitteesta 

fi.adria-mobil.com 

AVAINOMINAISUUDET Vakiovarusteet

Suuri oleskelutila (1600 x 1000 mm) 6 istuinta √

Päämakuuhuone, jossa keskisänky ja yöpöytä √

Sängyn alla säilytystilaa ja sivuvaatekaapit √

Suuri keittiö (1100 x 750 x 650 mm) √

177 litran TEC-jääkaappi-pakastintorni √

Parvisänky (1900 x 1500 mm) √

Suuri spa-kylpyhuone √

Erillinen suihkuhuone √

150 l makeanveden säiliö ja 150 l jätevesisäiliö √

Tyyppihyväksyttyjä paikkoja: 4 Nukkumapaikkoja: 4
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KATSO
VERKOSSA

Löydät 360-näkymät, 
pohjaratkaisut, tekniset tiedot 
ja tuotevalitsimen osoitteesta 

fi.adria-mobil.com 

Pidempi ajoneuvo, ihanteellinen pohjaratkaisu pariskunnille tai perheelle; Suurempi oleskelutila ja 
kylpyhuone sekä lisäsäilytystilaa. Iso makuuhuone ja edessä parvisänky. Neljä tyyppihyväksyttyä 
istuinta ja 4+1 makuupaikkaa. Saatavana vain Mercedes-Benz 417 CDi 2,0 l 170 hv -moottorilla.

890 LL
TÄRKEIMMÄT TEKNISET TIEDOT

Alusta
Mercedes Benz 417 CDI 

Akseliväli (mm)
4.800

Moottori
2.0 170 HV

Paino (kg)    
5.500

Mitat (mm)   
Rungon pituus: 8.900

Kokonaisleveys: 2.320
Kokonaiskorkeus: 2.940
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AVAINOMINAISUUDET Vakiovarusteet

Suuri oleskelutila (1600 x 1000 mm) 6 istuinta √

Päämakuuhuone, jossa pitkät vuoteet √

Sängyn alla säilytystilaa √

Suuri keittiö (1250 x 750 x 650 mm) √

177 litran TEC-jääkaappi-pakastintorni √

Parvisänky (1900 x 1500 mm) √

Erillinen suihkuhuone √

150 l makeanveden säiliö ja 150 l jätevesisäiliö √

Tyyppihyväksyttyjä paikkoja: 4 Nukkumapaikkoja: 4+1
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s u p e r s o n i c

VIERAILE OSOITTEESSA  
f i .newsupersonic.com saadaksesi l isätietoja.

Personointi

PEHMUSTETUT KALUSTEET _ Valitse erilaisista 

nahka- ja kangasvaihtoehdoista sekä tyynysarjoista.

Tee Supersonicistasi yksilöllinen valitsemalla erilaisista 
keittiön ja kylpyhuoneen työtasoista, kalusteista, 
tyynysarjoista ja muista tehdasasennusvaihtoehdoista.

Nämä l isävarusteet t i lattavissa:

• MARKIISI 

• ILMASTOINTI 

• POWER PACK 

• AURINKOPANEELIT 

• VETOKOUKKU

Tehdasasennusvaihtoehdot

LEATHER HARRY 

TEXTILE LLOYD LEATHER EDWARD 

38_ Supersonic



Jälleenmyyjät

INTOHIMO _ Yli viidenkymmenen vuoden kokemus, taito ja 
intohimo, sovellettuna jokaiseen ajoneuvoon.

INSPIROIVA MUOTOILU _ Matkailuautot, jotka on suunniteltu 
asumista ja erinomaista suorituskykyä varten.

MAAILMANLUOKAN VALMISTUSMENETELMÄT _ ISO 
9001 EFQM -viiden tähden sertifioidut pitkälle kehittyneet 
tuotantolaitokset.

KESTÄVÄ KEHITYS _ Sitoutunut kestävään kehitykseen, 
ympäristövaikutusten ehkäisemiseen ja vähentämiseen. 

PREMIUM-LAATU _ Maailmanluokan valmistus- ja 
laadunvalvontatekniikat takaavat kestävyyden ja luotettavuuden.

MIELENRAUHAA _ Luokkansa johtava takuu, tarkasti valittujen 
Adria Supersonic -jälleenmyyjien tuki Suomessa, erinomainen 
varaosien saatavuus ja huoltopalvelu.

PALKITUT AJONEUVOT _ Puolueettomien osapuolten palkintoja 
suunnittelusta, innovaatiosta, laadusta ja asiakastyytyväisyydestä.

Katso elokuva Adrian tuotantoprosessista osoitteessa fi.adria-mobil.com

Made by Adria Mobil 

Adria Mobilin, johtavan vapaa-ajan ajoneuvojen 
suunnittelijan valmistama.

Saatavuus, mallit ja tekniset tiedot voivat vaihdella 
maittain. Supersonic on saatavana vain valituilta 
Adria-jälleenmyyjiltä. Lisätietoja löydät osoitteesta 
fi.newsupersonic.com.
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Tämän esitteen tarkoitus on havainnollistava. Esitteen kuvissa voi olla elementtejä, jotka eivät kuulu 
perusvarustukseen tai esittävät toisen markkina-alueen tuotetta. Tuotteet voivat myös vaihdella teknisen 
tai kaupallisen syyn tai viranomaissäännösten erilaisuuden vuoksi. Ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään 
saadaksesi yksityiskohtaista tietoa ennen ostopäätöstä.
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