
HUSVAGNAR



#inspiringadventures

Inspiration för dina äventyr.

  WWW.ADRIA.SE
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UPPTÄCK MER PÅ: WWW.ADRIA.SE

Vi har det bästa jobbet i världen

Vi skapar inspiration för dina äventyr

Vi designar våra husvagnar från hjärtat, för själen

Designad för boende

Designad för att prestera

En innovativ anda och en besatthet för kvalitet

Vi vet att det aldrig bara är ett fordon, det är en del av din berättelse

Vad väntar du på?

Adria Husvagnskollektion
Adrias varumärkeslöfte är ”att 

leverera premiumkvalitet, design 
och värde för minnesvärda 

upplevelser”.



Varför välja Adria?

om du söker frihet och äventyr är 
husvagn ett bra val.

d i t t 
f o r d o n

d i t t 
b o e n d e

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

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

d i n a 
ä v e n t y r

d i n 
t r y g g h e t

Livet förändras med husvagn, 
erbjuder oändliga möjligheter 
för dina äventyr.

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

d i n 
r e s p l a n

Res självständigt med din egen 
resplan och hitta dina egna platser 
iväg från folksamlingar.
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Se filmen om  
tillverkningsprocessen på  
www.adria.se

Husvagnar som inspirerar

skälen till att välja adria har 
aldrig varit så övertygande

P A S S I O N . 

Över femtio års erfarenhet, skicklighet och passion tillämpas på alla fordon. 

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

Husvagnar designade för att bo i och utformade för att prestera.

T I L L V E R K N I N G  A V  V Ä R L D S K L A S S .

ISO 9001 EFQM 5-stjärniga certifierade  tillverkningsanläggningar.

H Å L L B A R H E T .

Miljöledningssystem certifierat enligt ISO 14001. Engagerat i hållbar utveckling,  
förebyggande och minskad miljöpåverkan. 

P R E M I U M K V A L I T E T . 

Världsklass tillverkning och kvalitetskontrollteknik för hållbarhet och tillförlitlighet 

T R Y G G H E T . 

Klassledande garanti, med över 500 Adria-återförsäljare, reservdelsförsörjning i världsklass 
och eftermarknadsservice.

P R I S V I N N A N D E  F O R D O N . 

Oberoende priser för design, innovation, kvalitet och kundnöjdhet.
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Höjdpunkter
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ALTEA 
möt nya generationen

Design för ett lättare, ljusare liv.
Vi introducerar den nya generationen av en av våra mest populära husvagnar.

INSPIRERANDE LÖSNINGAR

Innovativa lösningar för en 
bekymmersfri semester.

HEMKÄNSLA

Stilfull interiör för  
enkelt boende

INSPIRERANDE DESIGN

Inspirerande design för  
funktionalitet och komfort

MODERNA BOYTOR

Fritt flödande utrymmen.

SIGNATURFUNKTIONER

Exklusiva Adria  
signaturfunktioner
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Upptäck 360º walkthroughs, 
planlösningar, teknisk data 

och vår produktkonfigurator 
på www.adria.se

SE
ONLINE



INNOVATION
AWARD

EUROPEAN

2022

OVERALL CONCEPT CARAVAN

WINNER

HONORED BY 
THE LEADING EUROPEAN

CARAVANING EXPERTS

CATEGORY
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Höjdpunkter

Den prisbelönta Astella för en ny lyxupplevelse, i fyra layouter.
Astella har sin egna katalog eller besök se.newastella.com

astella 

Lyxig linje.

Ny generation högpresterande husvagn för alla 
årstider. Den bästa kombinationen av design, 
prestanda och bekvämlighet. 

Tillgänglig i ett urval av layouter inklusive 663 PT 
med innovativ kompakt panoramadörr.

alpina 

Designad för högsta prestanda.

European 
Innovation 

Award-vinnare 
för exteriör 

design

ABC Automotive Brand 
Contest 'Best of the 
Best' 2020-priset från 
German Design Council.

European Innovation 
Awards 2020 för 
kategorierna ‘Overall 
Concept’ och 
‘Layout’.

Red Dot Design 
Award 2020 
för enastående 
produktdesign.



SE
ONLINE

Upptäck 360 walkthroughs, 
planlösningar, teknisk data 

och vår produktkonfigurator 
på www.adria.se

INNOVATION
AWARD

EUROPEAN

CATEGORY

WINNER

HONORED BY 
THE LEADING EUROPEAN

CARAVANING EXPERTS

2021

EXTERIOR DESIGN
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Ny generation, bästsäljande 
husvagn designad runt dig.

Håll utkik efter Adrias signatur 
med panoramafönster och 

exklusiva familjelayouter.

adora

EXKLUSIVA FUNKTIONER  
OCH LAYOUTER

DETALJERADE FÖRBÄTTRINGAR  
I ALLA OMRÅDEN

Designad runt dig.

European 
Innovation Award-
vinnare för exteriör 
design.



SE
ONLINE
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Designad för boende

DETALJER ÄR VIKTIGA
Alla våra husvagnar är designade för boende där detaljerna spelar
roll och varje centimeter räknas. Kunskapen om planlösningar och

konstruktion, med allt på rätt plats, har vi lärt oss under årtionden och
syns i varje planlösning.

Upptäck 360º walkthroughs, 
planlösningar, teknisk data 

och vår produktkonfigurator 
på www.adria.se
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boende

Moderna boendeutrymmen med kvalitetsmöbler  
och mjuk inredning.
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kök

Inspirerande köksdesign baserat på ergonomiska principer, med stil, 
stort utrymme och funktionalitet, matchat med de bästa vitvarorna.
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badrum

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

Ett urval av sovlösningar med lättåtkomliga sängar med optimerade 
dimensioner, ljusdesign och riktigt bekväma madrasser.
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Vi erbjuder högkvalitativa madrasser som 
ger stor komfort och stöd. Skumkonstruk-
tion med hög motståndskraft, lätt skötsel 
och naturligt skydd mot bakterier, lukt och 
statisk elektricitet.

Sov skönt

TEXTIL SILVERSKYDD

100%

tvätt 40° lufttorkas  
(ej torktumlare)

luftigt stickat tyg dragkedja antibakteriell anti-odöranti-statisk100 % naturlig ej giftig
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förvaring multimedialjus

Stora förvaringsmöjligheter överallt 
med plats för alla saker du behöver.

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

omgivande belysning.

Inspirerade 
underhållningslösningar, inklusive 

USB-portar, ljudsystem och 
Bluetooth®-förstärkare.
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adria MACH

För ett lättare liv.

Vår smarta mobilapplikation styr nyckelfunktioner, övervakar utrustning, ger åtkomst till användarmanualer, 
navigeringsdata och Mobile Office-funktioner, från din smarttelefon eller surfplatta.

Adria digital 
kontrollpanel

Vissa funktioner är kanske inte tillgängliga 
på alla modeller.

Gå in på www.adria.se
för individuella modellspecifikationer och 

tekniska detaljer.

MACH
använder Bluetooth® för lokal styrning av 

nyckelfunktioner (kontrollpanel, uppvärmning, 
luftkonditionering ** kylskåp, belysning, vattenpump, 
vattentanknivåer och batteristatus). Möjliggör också 
övervakning av extern och intern temperatur och ger 

grundläggande fordonsinformation och nivelleringsdata.

MACH PLUS 
använder Bluetooth® Wi-Fi och LTE för lokal och fjärr 

* av nyckelfunktioner (kontrollpanel, uppvärmning, 
luftkonditionering ** kylskåp, belysning, vattenpump, 
vattentanknivåer och batteristatus) med statistik och 
förutsägelsefunktion. MACH plus övervakar också 

lufttryck, fuktighet utifrån och ger tillgång till interaktiva 
användarhandböcker, fordonsinformation och 

nivelleringsdata samt Mobile Office Wi-Fi hotspot* 
-funktionalitet (tillgång till webb, IP-radio och TV).

HUR MACH FUNGERAR

INSTALLERA
appen från Google Play eller

Apple Store eller besök
se.adria-mobil.com/mach

SKAPA
ditt Adria ID.

ANSLUT
till ditt fordon.

NJUT
av en skräddarsydd upplevelse.

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

*SIM-kort behövs.

**om fordonet är utrustat med detta alternativ
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Designad för att prestera



TEKNISK
INFORMATION

MER

PÅ WWW.ADRIA.SE
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Alla Adria-husvagnar är konstruerade för att fungera. Allt är noggrant designat, utvecklat och testat för 
att säkerställa din säkerhet, komfort och njutning. Byggd för att njuta av, byggd för att hålla.

Verklig prestanda

1_INSPIRERANDE DESIGN. 
Exklusiv design med dynamiska frontprofiler, snygga bakväggar och signaturfunktioner som stora 
panoramafönster på många modeller.

2_CHASSI. 
Robust konstruktion och integration för säkrare hantering och optimal viktkontroll, med AL-KO och 
Knott som våra chassipartner. 

3_KAROSSKONSTRUKTION. 
Modulkonstruktion med de bästa materialen och konstruktionsmetoderna, inklusive Adrias unika
"Comprex" karossbyggnad. 

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

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

6_LUFTFLÖDE. 
Adrias sofistikerade Air Flow System innebär att varje fordon har integrerat luftflöde och ventilation
vilket minimerar kondens. 

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

8_MÖBLER & FÖRVARING. 
Hantverksbyggt skåp integrerat med värme och luftflöde för optimal värmeeffektivitet. Flexibel 
förvaring i alla fordon också.

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

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

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

* villkor gäller se webbplats för mer information.
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Karosskonstruktion

1 Komposit träpanel

2 Polyuretan tätning

3 EPS styroskum

4 Yttre polyesterkroppsbeklädnad 

(sidovägg)

5 Yttre polyesterkroppsbeklädnad 

(golv)

6 XPS-skum isoleringsskum

7 Armerad profil i hårt trä

Se www.adria.se för individuella modellspecifikationer och tekniska detaljer.

Adria husvagnar har rykte om 
att vara robust byggda, vilket 

återspeglar vår strategi för design, 
konstruktion och kvalitetsledning. 

Adrias unika "Comprex" 
-konstruktion kombinerar 

träets vridstyrka, polyuretans 
hållbarhet och polyesterns 
fuktstoppningsegenskaper.
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Klimatkontroll

Våra husvagnar är byggda enligt
Adria 'Thermo-build' standarder vilket
gör dem lämpliga för användning
året runt. Med optimerade
isoleringsmaterial, exakt konstruerad
värmekonstruktion och Adria Air Flow
System som möjliggör ett luftflöde
genom fordonet.

Alla fordon testas i vår egen
klimatkammare, från -25 till +60
grader och i luftfuktighet från 45 % till
80 % mellan +30 och +60 grader.

Komfort säkerställs i varmare
förhållanden med god ventilation
och integrerad skuggning, inklusive
termoskärmning och integrerade
skärmar i våra panoramafönster.
Fabriksmonterad luftkonditionering
som tillval finns också att beställa.

VÄRME

Uppvärmning med de bästa 
systemen. Välj Truma 

varmluftsuppvärmning och elektrisk 
golvvärme. Eller Alde vätskebaserad 

centralvärme, som fördelar 
värmen jämnt genom husvagnen. 
Tillgänglighet beroende på modell.

Adria MACH smart styr 
mobilapplikation lokalt eller fjärr*, 

styr uppvärmning, kylning och 
andra fordonutrustningar på 

utvalda modeller.

TEKNOLOGI
Avancerad teknik används vid 

tillverkning, inklusive Plasmatreat, en 
robotiserad process som rengör och 

applicerar lim för perfekt tätning.



MÖT 
NYA  
GENERATIONENKollektionen

a d o r aa l p i n a

sidasida 24 36
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a v i v a

sida

a c t i o n

sida 60 68
a l t e a

sida 48



a l p i n aa l p i n a

Designad för högsta prestanda.

24 adria husvagnar

MÖT 
NYA 
GENERATIONEN

INSPIRERANDE 
DESIGN

SIGNATUR- 
FUNKTIONER

HEMKÄNSLA INSPIRERANDE 
LÖSNINGAR

MODERNA  
BOYTOR
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Adria MACH-mobilapp  
för smart kontroll

25adriahusvagnar

A L P I N A

a l p i n a

Vår högklassiga högpresterande husvagn för alla årstider. Distinkt Adria aerodynamisk silhuett och extra stort panoramafönster (i de flesta 
planlösningar). Slitstark "Comprex" karosskonstruktion, prestanda chassi och isolering och Alde uppvärmning. Känn dig inspirerad och hemma i det 

eleganta och moderna boendet.
 

Designad för högsta prestanda.
583 LP

613 UT

663 HT

663 PT

663 UK

753 HK

753 UP

763 UK

903 HT



26 adria husvagnar

INSPIRERANDE DESIGN

a l p i n a

Inspirerande design för högsta prestanda, 
användbarhet och komfort.

Exteriöra funktioner 1 EXTERIOR DESIGN, aerodynamisk, för ren och elegant stil.

2 BAKVÄGGDESIGN, med multifunktionella full-LED-lampor.

3 PANORAMAFÖNSTER, bredare design på de flesta planlösningar.

4 PRESTANDA-CHASSIS från AL-KO och Knott. AKS och ATC tillgängliga.

5 INNOVATIVA VINDAVVISARE för effektivare dragning.

6 BRED INGÅNGSDÖRR och dubbelglasade ”platta” tonade fönster.

7 MER FÖRVARING och integrerade handtag.

8 INTEGRERAD TÄLTPROFIL med LED-siluettbelysning som tillval
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Exklusiva Alpina signaturfunktioner för 
högpresterande äventyr.

SIGNATURFUNKTIONER 

a l p i n a

PANORAMAFÖNSTER

Vårt stora panoramafönster ger ljus och en 
känsla av rymd. Inkluderar integrerade skugg- 

och ventilationsfunktioner.

LED-LJUS

Multifunktionella 
LED-bakljus 
för bilstil och 
funktionalitet.

PRESTANDACHASSI

AL-KO och Knott-chassi för säker 
och stabil dragning., Med AKS-
stabilisatorkoppling och ATC-
släpkontrollsystem som tillval. 
AL-KO på enkelaxel och Knott på 
dubbelaxelvagnar.

UTOMHUSBELYSNING 
LED-LIST

Unik LED-listbelysning för att 
lysa upp kvällen utomhus.

EXTERIÖR  
GRAFIK

Grafik med bekanta Adria-
linjer, premiumfinish och 

krommärken.

AERODYNAMISKA 
VINDAVVISARE

Innovativa vindavvisare, ser 
snygga ut och för mer effektiv 

dragning.
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a l p i n a

HEMKÄNSLA

En hemkänsla med elegant 
inredning och en speciell hemtrevlig 

atmosfär.

• 
Ljusstyrning för atmosfärskontroll. 

• 
Extra stort panoramafönster  

(de flesta planlösningar).
• 

Högkvalitativt ljudsystem med 
Bluetooth®-förstärkare. 

• 
Organiserad förvaring med särskilda 

utrymmen för personliga föremål. 
• 

Adria Alde värme.

Upptäck 360º walkthroughs, 
planlösningar, teknisk data och 

vår produktkonfigurator på 
www.adria.se

SE
ONLINE
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Interiöra funktioner

I. Inredning med 
hemkänsla och atriumstil.

II. Bekväma sänglösningar 
med kvalitetsfjädrade 
madrasser.

III. Adria Digital controller, 
ljudsystem, Bluetooth®-
förstärkare och USB-
portar.

IV. Moderna 
boendeutrymmen med 
enastående komfort.

V. Köksdesign med 
fantastisk stil, förvaring  
och bästa vitvarorna.

VI. Elegant 
badrumsdesign.

VII. Adria Alde värme, 
integrerad design utan 
kalla områden.

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

VARDAGSRUM 

Det stora panoramafönstret ger en 
luftig och rymlig känsla i

atriumstil, med naturligt ljus, 
kontrollerbar skuggning och 

ventilation och med fjädergångjärn 
som är lätta att öppna. 

 
•

Vardagsrum under stort 
panoramafönster.

•
Dinette med bekväma sittplatser och 

justerbara nackstöd.
•

Konkava överliggande skåp, starka 
gångjärn och smart förvaring.

•
Omladdningsbart ljus för användning 

inomhus och utomhus.

MODERNA BOYTOR

Allt är utformat för den ultimata 
semesterupplevelsen.
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KÖK 

Designad för att ge en hemkänsla. 

• Elegant design med förstklassiga 
kromdetaljer.

• Stor arbetsyta och äkta 
träskärbräda.

• Stora lådor med smart förvaring.
• Högkvalitativa vitvaror.

a l p i n a

BADRUM 

Elegant badrum med extra utrymme, 
belysning och gott om förvaring.

• Stort handfat.
• Förvaring för personliga saker.
• Spegel med omgivande ljus.
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a l p i n a

SOVRUM 

Sovrumsdesign med bekväma sängar för en god natts 
sömn.

• Kvalitetsfjädrade sängar: i många format.
• Lyxiga madrasser med kallskum för extra komfort.
• Kontrollerbar belysning med ljuspanel.
• Eleganta förvaringslösningar.

Ett urval av planlösningar utformade 
för hur du vill leva, inklusive unika 
planlösningar för stora familjer och 
grupper. 

Utvald planlösningt: Alpina 663 PT 
med exklusiv kompakt panoramadörr 
för inomhus-utomhusliv.
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INSPIRERANDE LÖSNINGAR

Nya innovativa lösningar för inspirerat 
boende året runt.

a l p i n a

FÖRVARING 

Enkel åtkomst av gasförvaring utanför. Inne finns stora konkava 
designskåp. Stor designad garderob och köksförvaring för flera ändamål, 
inklusive stora lådor och fack för redskap. Smart lagring för personliga 
föremål också.

ADRIA MACH

Kontroll-appen MACH som 
standard. MACH Plus som 
tillval.

MULTIMEDIA 

Njut av ett mer anslutet boende med 
Adria digital kontrollpanel och en rad 
multimedialösningar inklusive högkvalitativt 
ljudsystem med dolda högtalare, 
Bluetooth®-förstärkare, TV-fästenoch och 
flera USB-portar.

LJUS

Automatisk ljusstyrning.

EXKLUSIV LOUNGEFÅTÖLJ

Justerbar och bekväm loungefåtölj 
(tillval, beroende på planlösning).
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L = LÄNGD   B = BREDD         ANTAL SÄNGPLATSER          KÖK    BORD    SITTGRUPP    GARDEROB    SOVPLATS    BADRUM    GOLV

a l p i n a  p l a n l ö s n i n g a 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**

**Beroende på totalvikt och antal våningssängar.
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• Aerodynamisk exteriördesign med 
integrerade funktioner.

• Comprex kaross, AL-KO 
(eller Knott) chassi, med 
kopplingsstabilisator.

• Exklusiv designad bakvägg med 
multifunktionella LED-lampor.

• Integrerade vindskydd, handtag, 
tältprofil, förvaring och lampor.

• Extra stort bredare 
panoramafönster på de flesta 
planlösningar.

• Bred entrédörr och dubbelglasade 
"platta" tonade fönster.

• Elegant inredningsdesign med 
moderna vardagsrum.

• Bekväma sängar med Evopore®-
madrasser.

• Digital Adria-panel, ljudsystem, 
Bluetooth®-förstärkare och USB-
portar.

• Vardagsrum och matplats, med 
enastående komfort.

• Kök i hemstil med bra förvaring och 
bästa vitvarorna.

• Elegant badrumsdesign.
• Adria Alde värmesystem.
• Adria MACH.

• MACH Plus.
• AL-KO eller Knott trailer styrsystem.
• LED siluettbelysning.
• Loungefåtölj.

a l p i n a  s t i l

Klädsel och dekorativa kuddar.

Upptäck mer på www.adria.se

URBAN GREYS LEATHER CHARLES

SUMMER VIBESDREAM HARMONY GREY PLANETBROWNIES

WARM BROWNSMYSTIC GARDEN

NYCKELFUNKTIONER

NYCKELFUNKTIONER

TEXTILER

TEXTIL
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37adriahusvagnar

a d o r a

Adria MACH-mobilapp  
för smart kontroll

Den nya generationen Adora, vår bästsäljande husvagn blev precis ännu bättre. Den mest aerodynamiska husvagnen som finns med en distinkt 
Adriasilhuett och extra stort panoramafönster, bredare dörr och smart förvaring. Känn dig inspirerad och hemma i de eleganta och moderna 

vardagsrummen.
 

Designad runt dig.

A D O R A



38 adria husvagnar

Inspirerad aerodynamisk exteriör design och 
modern interiör.

a d o r a

1 EXTERIÖR DESIGN, aerodynamisk ren och elegant stil.

2 BAKVÄGGDESIGN, med multifunktionella full-LED-lampor.

3 PANORAMAFÖNSTER, inbyggd bred design på de flesta planlösningar.

4 PRESTANDACHASSI FRÅN AL-KO med AKS-stabilisator.

5 INNOVATIVA VINDAVVISARE för effektivare bogsering.

6 BRED INGÅNGSDÖRR och dubbelglasade ”platta” tonade fönster.

7 MER FÖRVARING, tältprofil och integrerade handtag.

8 ALUMINIUMFÄLGAR och Continental däck.

INNOVATION
AWARD

EUROPEAN

CATEGORY

WINNER

HONORED BY 
THE LEADING EUROPEAN

CARAVANING EXPERTS

2021

EXTERIOR DESIGN

European 
Innovation 

Award vinnare 
för exteriör 

design.

INSPIRERANDE DESIGN

Exteriöra funktioner
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Exclusive Adora signaturfunktioner.

SIGNATURFUNKTIONER

PRESTANDACHASSI

AL-KO-chassi med AKS-
stabilisatorkoppling och ATC-
släpvagnskontrollsystem som 
tillval. Lättvikts Vario X-chassi på 
utvalda modeller.

ADRIA 
MACH

Adria MACH-mobilapp 
för smart kontroll.

PANORAMAFÖNSTER

Vårt stora panoramafönster ger ljus och en 
känsla av rymd. Inkluderar integrerade skugg- 

och ventilationsfunktioner.

a d o r a

AERODYNAMISKA 
VINDAVVISARE

Innovativa vindavvisare, 
ser snygga ut och för mer 

effektiv dragning.

EXTERIÖR 
GRAFIK

Grafik med bekanta 
Adria-linjer.

LED-LJUS

Multifunktionella 
LED-bakljus 
för bilstil och 
funktionalitet.
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HEMKÄNSLA

• 
Kontrollerbart

belysningssystem.
• 

Extra stort panoramafönster  
(de flesta modeller).

• 
Ljudsystem med integrerade dolda 

högtalare.
• 

Organiserad förvaring med särskilda 
utrymmen för personliga föremål.

• 
Uppvärmning av Alde.

a d o r a

Upptäck 360º walkthroughs, 
planlösningar, teknisk data och 

vår produktkonfigurator på 
www.adria.se

SE
ONLINE
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Interiöra funktioner

a d o r a

I. Interiör design med 
hemkänsla och atriumstil.

II. Bekväma sängar med 
Evopore® madrass.

III. Adria digital styrenhet, 
ljudsystem, Bluetooth® 
-förstärkare och 
USBportar.

IV. Modernt boende med 
enastående komfort.

V. Köksdesign med 
bra förvaring och bästa 
vitvarorna.

VI. Ergo badrumsdesign 
med innovativa förvarings-
lösningar som tillval.

VII. Alde uppvärmning och 
elektrisk golvvärme.
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a d o r a

MODERNA BOYTOR

VARDAGSRUM  

Det stora panoramafönstret 
betyder boende med naturligt 

ljus, kontrollerbar skuggning och 
ventilation. 

 
•

Vardagsrum under stort 
panoramafönster.

•
Dinette med bekväma sittplatser.

•
Enkel extra sänguppsättning. 

•
Ett slitstarkt, lättviktsbord.

•
Nackstöd för extra komfort.

Allt är designat på det sätt du  
vill leva.
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KÖK

Designen är inspirerad av de bästa köken 
hemifrån. 

• Eleganta konkava skåp med mer volym.
• Stora lådor med mycket 

förvaringsmöjligheter.
• Multifunktionell väggförvaring.
• Högkvalitativa vitvaror.

BADRUM 

Vårt Ergo-badrum med extra utrymme, 
belysning och gott om förvaring. 

• Praktisk infällbart handfat.
• Effektiv dränering och användbarhet.
• Förvaring för personliga saker.
• Kontrollerbar belysning.

a d o r a
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a d o r a

SOVRUM 

Ny sovrumsdesign med olika 
sängformat för en god natts sömn. 

• Högre sängar.
• Lyxig Evopore® madrass.
• Kontrollerbar belysning.
• Förvaring för personliga saker.

UTVALDA PLANLÖSNINGAR: 
ADORA 613 PK

Adora 613 PK, vår nya planlösning 
anpassad till familjen för 2 vuxna 
och 1-3 barn, alla med 2 m bäddar. 
Perfekt för gästerna tack vare Adrias 
exklusiva design av ytterligare ett 
utrymme i vagnen baktill, som 
också är bra under dagens vila eller 
lek. Placerat under det nya bakre 
panoramafönstret med 2 TV-fästen 
inkluderat.



45adriahusvagnar

INSPIRERANDE LÖSNINGAR

Innovativa nya lösningar för 
inspirerande boende och maximal 

tillåten viktbelastning som standard.

a d o r a

ADRIA MACH

Kontroll-appen MACH är förinstalle-
rad som standard. MACH Plus som 
tillval

FÖRVARING

Mer förvaringsutrymme än vad du tror är möjligt. Extern förvaring av gasflaskor. 
Inne stora konkava designskåp. Stor garderob och förvaring i kök och badrum, 
inklusive innovativa löstagbara förvaringslösningar.

MULTIMEDIA

Njut av ett mer anslutet boende 
med digital kontrollpanel och en 
rad multimedialösningar inklusive 
högkvalitativt ljudsystem med dolda 
högtalare, Bluetooth®-förstärkare, 
TV-fästenoch och flera USB-portar.
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a d o r a  p l a n l ö s n i n g a r

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 = LÄNGD   B = BREDD         ANTAL SÄNGPLATSER          KÖK    BORD    SITTGRUPP    GARDEROB    SOVPLATS    BADRUM    GOLV

**Beroende på totalvikt och antal våningssängar.
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MER
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47adriahusvagnar

• Exteriör design med rena former 
och integrerade funktioner.

• GFK karosskonstruktion, AL-KO-
chassi, AKS-stabilisatorkoppling.

• Exklusiv design på bakväggen med 
multifunktionella LED-lampor.

• Integrerade vindskydd, handtag, 
tältprofil, förvaring och lampor.

• Extra stort bredare 
panoramafönster på de flesta 
planlösningar.

• Bred entrédörr och dubbelglasade 
”platta” tonade fönster.

• Inredningsdesign med moderna 
vardagsrum.

• Bekväma sängar med 
fjädermadrasser.

• Adria digital panel, ljudsystem, 
Bluetooth®-förstärkare och USB-
portar.

• Vardagsrum och matplats, med 
enastående komfort.

• Köksdesign med bra förvaring och 
de bästa vitvaror.

• Ergo badrumsdesign med 
innovativa förvaringslösningar.

• Alde med elektrisk golvvärme.
• Planlösningar som passar både par, 

familj med tonåringar och småbarn.
• Adria MACH förinstallation.

• Mach Plus som tillval. 
• AL-KO ATC stabiliseringssystem.
• Innovativt förvaringslösning. 

Klädsel och dekorativa kuddar.

Upptäck mer på www.adria.se

a d o r a  s t i l

NYCKELFUNKTIONER

NYCKELFUNKTIONER

TEXTILER

TEXTIL

STONE ISLAND MORGAN

SUMMER VIBESDREAM HARMONY GREY PLANETBROWNIES

WARM BROWNSMYSTIC GARDEN



a l p i n aa l t e a

Design för ett lättare, ljusare liv.

MÖT 
NYA 
GENERATIONEN

INSPIRERANDE 
DESIGN

SIGNATUR- 
FUNKTIONER

HEMKÄNSLA INSPIRERANDE 
LÖSNINGAR

MODERNA  
BOYTOR

48 adria husvagnar
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49adriahusvagnar

a l t e a

A LT E A
Altea i den nya generationens exteriör och en komfortabel och praktisk interiör.  

Designad för ett lättare, ljusare boende. 
 

Design för ett lättare, ljusare liv. 362 LH

402 PH

432 PX

492 LU

502 UL

542 PK

552 PK
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INSPIRERANDE DESIGN

a l t e a

Ny exteriördesign med integrerad profil och  
stort främre lastutrymme.

1 EXTERIÖR DESIGN. Smidig GRP-kaross med rena linjer.

2 BAKVÄGGDESIGN. Med multifunktionella LED-lampor.

3 FRAMFÖNSTER. Bredare design för mer ljus.

4 AL-KO CHASSI 1,500 eller 1,700 kg Vario X chassi ;1,300 kg standard. 

5 INTEGRERADE HANDTAG för enklare förflyttning. 

6 LÄTTARE KAROSS. Med Symalite®

7 STORT FÖRVARINGSUTRYMME. För gasflaskor och mera. 

8 ALUMINIUMFÄLGAR.

NYA MATERIAL 
Nya Altea använder solida termoplastpaneler med 
en kärna av Symalite®, ett lätt, återvinningsbart, 
fukttåligt material med höga ljud- och värmeisolerande 
egenskaper.

Exteriöra funktioner
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Exklusiva Altea signaturfunktioner.

SIGNATURFUNKTIONER

a l t e a

PRESTANDACHASSI

AL-KO chassi Vario X för 
smidighet på vägen. EXTERIÖR 

GRAFIK

Stilfull grafik i familjära 
Adrialinjer

INTEGRERAT  
FRONTFÖNSTER

Stora fönster i front och kök  
ger mer ljus.

BAKLJUS

Modulära bakljus 
med stil och 
funktionalitet.
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HEMKÄNSLA

Hemkänsla med elegant och 
komfortabel inredning.

Stilfull, praktisk och modern 
inredning. 

•
Robusta, praktiska möbler  

i lättviktsmaterial.
•

Hemtrevlig dinette som är lätt  
att bädda.

•
Genomgående innovativ 

förvaringslösning. 
• 

Symalite® väggfoder för en mysig 
atmosfär. 

•
Uppvärmning av Truma.

a l t e a

Upptäck 360º walkthroughs, 
planlösningar, teknisk data och 

vår produktkonfigurator på 
www.adria.se

SE
ONLINE



I. Inredningsdesign för ett 
enkelt, hemtrevligt boende.

II. Ett urval av 
bäddlösningar, inklusive 
våningssäng.

III. Adria kontrollpanel & 
USB portar.

IV. Moderna boytor för 
lättsam komfort.

V. Köksdesign med god 
förvaring och utrustning.

VI. Ergo badrumsdesign 
med praktiska 
förvaringslösningar.

VII. Trumavärme med 
elektrisk golvvärme som 
tillval.

53adriahusvagnar

a l t e a

Interiöra funktioner
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VARDAGSRUM 

Stora fönster medför mycket 
naturligt ljus i vagnen.  

 
•

Dinett i bekväm, hemtrevlig 
lättviktsram.

•
Stilfull vägg och förvaring i mjukt 

material.
•

Stämningsfull belysning. 
•

Flexibel dinett med smidig 
bäddlösning. 

•
Innovativa förvaringslösningar. 

MODERNA BOYTOR

Allt är designat för ett  
enkelt boende. 

a l t e a
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KÖK 

Hemtrevlig köksdesign. 

• Integrerat handfat och 3-lågis spis
• Smart design i överskåp
• Stor förvaringskapacitet i lådor med 

anti-slip matta
• Innovativa förvaringslösningar.
• Högkvalitativa vitvaror.

BADRUM 

Ergo badrum med god belysning och 
förvaring. 
 
• Praktiskt uppfällbart handfat
• Förvaring för personliga saker.
• Kontrollerbar belysning.

a l t e a
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SOVRUM 

Alla sovutrymmen formade för en god natts sömn.  

• Lättillgängliga bäddlösningar.
• USB portar.
• Justerbar våningssäng med utrymme för lek.
• Förvaring för personliga saker.

Ett urval av layouter utformade för hur 
du vill bo.

a l t e a
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INSPIRERANDE LÖSNINGAR

Innovativa lösningar för ett  
inspirerat boende.

MULTIMEDIA 

Adria kontrollpanel och multimedia lösning 
med TV-uttag och hållare, förvaring och 
USB portar.

FÖRVARING 

Mer förvaringsutrymmen än du tror är möjligt. Extern förvaring av 
gasflaskor. Rymliga överskåp. Stor garderob och flexibel, flyttbar 
köks- och badrumsförvaring.

a l t e a
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a l t e a  p l a n l ö s n i n g a 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

L = LÄNGD   B = BREDD         ANTAL SÄNGPLATSER          KÖK    BORD    SITTGRUPP    GARDEROB    SOVPLATS    BADRUM    GOLV

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

*Ej klart.        
**Beroende på totalvikt och antal våningssängar.
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a l t e a  s t i l

SUMMER VIBESDREAM HARMONY GREY PLANETBROWNIES

WARM BROWNSMYSTIC GARDEN

NYCKELFUNKTIONER TEXTIL

Klädsel och dekorativa kuddar.

Upptäck mer på www.adria.se

TEXTILER

• Exteriör design med rena former 
och integrerade detaljer

• Polyester och Symalite® 
karosskonstruktion, AL-KO chassis

• Exklusiv bakväggsdesign med 
modulära bakljus.

• Integrerade handtag, tältprofil, 
förvaring och belysning.

• Stora frontfönster på de flesta 
modeller.

• Bred entrédörr och “platta” tonade 
fönster.

• Interiör design med moderna 
bostadsytor.

• Ett urval av bekväma 
bäddlösningar.

• Adria kontrollpanel & USB portar
• Praktiska och bekväma utrymme i 

vardagsrum och matplats.
• Köksdesign med bra förvaring och 

vitvaror.
• Ergo badrum med innovativa 

förvaringslösningar.
• Truma uppvärmning med elektrisk 

golvvärme som tillval.

SELENA



Älska det nya originalet.

a c t i o n

60 adria husvagnar
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61adriahusvagnar

A C T I O N

a c t i o n

Action, den ikoniska, lätta och snygga husvagnen för en aktiv semester, i tre sportiga färger.  
En husvagn som alltid ger ett leende på dina läppar och ger utrymme, funktion och komfort.  

Modern interiör med smart kök, ergo badrum och bekväm att sova i. 
 

Du kommer älska det nya originalet.
361 LH 

391 LH

391 LH SPORT

391 PD

391 PH



7
ÅR*
INTRÄNGANDE 

FUKT

ADRIA

garanti

62 adria husvagnar

a c t i o n

Action är en mycket älskad, ikonisk husvagn. Ett riktigt original som ger utrymme,
funktioner och komfort.Exteriöra funktioner

1 Ikonisk yttre form 
och integrerade 
funktioner.

2 GFK 
polyesterkropp.

3 Anpassning 
för cykelställ på 
bakväggen.

4 Panoramafönster 
på alla planlösningar. 

5 AL-KO chassi och 
AKS på alla modeller.

6 Ny exteriör  
grafik.

7 Modell 391PH 
med extriör Smart 
grill som tillval.
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I. Flexibla vardagsrum med 
elegant inredning.

II. Bekväma sängar i 
olika format beroende på 
planlösning.

III.  Trumauppvärmning 
med elektrisk golvvärme.

IV. Smarta kök med de 
bästa vitvarorna.

V. Ergo-badrum, infällbart 
handfat, förbättrade 
vatteninstallationer.

VI. Högtalare, Bluetooth®-
förstärkare, USB-portar.

VII. Bekväma säten.

a c t i o n

Interiöra funktioner
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Upptäck 360º walkthroughs, 
planlösningar, teknisk data och 

vår produktkonfigurator på 
www.adria.se

SE
ONLINE
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Action är en mycket älskad husvagn. Kompakt i storlek med  flexibla 
vardagsrum. Ett verkligt original och en husvagn fylld med smarta funktioner.

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
INFORMATION

MER

PÅ WWW.ADRIA.SE

adria husvagnar66

a c t i o n  p l a n l ö s n i n g a r

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

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

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

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

Klädsel och dekorativa kuddar.

Upptäck mer på www.adria.se

BRUNELLO BLACK

L = LÄNGD   B = BREDD         ANTAL SÄNGPLATSER          KÖK    BORD    SITTGRUPP    GARDEROB    SOVPLATS    BADRUM    GOLV

• Ikonisk exterör form och grafik.
• GFK-polyesterkaross 
• Panoramafönster på alla 

planlösningar.
• AL-KO-chassi och AKS-

stabilisatorkoppling.
• Flexibla vardagsrum med elegant 

inredning.
• Bekväma sängar.
• Truma värme med elektrisk 

golvvärme.

• Smart kök med 3 brännare och de 
bästa vitvaror.

• Ergo badrum med toalett, dusch 
och hopfällbart handfat.

• Kontrollerbar belysning för olika 
stämningar.

• Högtalare, Bluetooth®-förstärkare, 
USB-portar.

• Extern utskjutbar smart grill på 391 PH.

NYCKELFUNKTIONER

NYCKELFUNKTIONER

TEXTILER

TEXTIL

BRUNELLO BLACK



a v i v a

Ett nytt sätt att campa.

68 adria husvagnar
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69adriahusvagnar

AV I VA

a v i v a

Aviva, den europeiska innovationspristagen, är en originell, bekväm och enkel husvagn att äga och använda.  
Elegant designad med stilfull interiör, full med innovativa funktioner. 

 
Upplev ett nytt sätt att campa.

400 PS

522 PT

563 PT
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a v i v a

Aviva, ett nytt sätt att campa med utrymme, komfort och 
praktiska funktioner.

1 Exklusiv exteriör 
design och grafik.

2 Exklusivt, inno-
vativt och flexibelt 
förvaringsutrymme 
fram.

3 GFK kaross med 
sidoväggar i präglad 
aluminium.

4 AL-KO chassi. 5 Integrerad tältprofil 
och ett tredje 
bromsljus.

6 LED-
markisbelysning. 

7 Adria 
kromhandtag.

Exteriöra funktioner
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a v i v a

I. Eleganta bostadsytor 
med mjuka möbler.

II. Innovativa, exklusiva 
förvaringslösningar. 

III. Högtalare, Bluetooth®-
förstärkare, USB-portar.

IV. Bekväma sovlösningar, 
plats för upp till 7 personer.

V. Smart kök med 2 eller 
3 brännare, 80 eller 140 l 
kylskåp (varierar beroende 
på modell).

VI. Badrum med toalett, 
dusch, handfat och 
necessär att ta med.

VII. Trumavärme med 
elektrisk golvvärme.

Interiöra funktioner
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a v i v a

Upptäck 360º walkthroughs, 
planlösningar, teknisk data och 

vår produktkonfigurator på 
www.adria.se

SE
ONLINE
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Aviva erbjuder en helt ny stil av camping med eleganta 
och enkla lösningar för kök och badrum i en robust och 

mycket praktisk vagn.

a v i v a



2x/3x2x/3x

TEKNISK
INFORMATION

MER
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a v i v a  p l a n l ö s n i n g a r

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

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

522 PT
L 5664 (mm)
B 2300 (mm) 6/7**

L = LÄNGD   B = BREDD         ANTAL SÄNGPLATSER          KÖK    BORD    SITTGRUPP    GARDEROB    SOVPLATS    BADRUM    GOLV

**Beroende på totalvikt och antal våningssängar.
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a v i v a  s t i l

• Exklusiv exteriördesign och grafik.
• Flexibel förvaring fram.
• Solid kaross i polyester med 

präglade sidoväggar i aluminium.
• AL-KO chassi.
• Elegant interiör och mjuka möbler.
• Smidiga förvaringslösningar.
• Högtalare, Bluetooth®-förstärkare & 

USB-portar.
• Bekväm sömn i olika sängformat.
• Snygg gardin för avskärmning.

• Smarta kök med 3 brännare och 
senaste vitvarorna.

• Badrum med toalett, dusch och 
handfat.

• Förinstallation för luftkonditionering.

Klädsel och dekorativa kuddar.

Upptäck mer på www.adria.se

SUMMER VIBESDREAM HARMONY GREY PLANETBROWNIES

WARM BROWNSMYSTIC GARDEN

TEXTILER

NYCKELFUNKTIONER TEXTIL

ROBYN



SELENA

ROBYN
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Tex t i l e r   Klädsel och dekorativa kuddar.

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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Sittplatser

Alla modeller erbjuder riktigt bekväma och stödjande sittplatser.

Klädsel &  
dekorativa kuddar

BROWNIESDREAM HARMONY SUMMER VIBES

WARM BROWNSMYSTIC GARDENGREY PLANET
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World-class partners

PRIMOŽ ROGLIČ
Världens bästa cyklist och vinnare 

av Velo d'Or 2020. Två gånger 
vinnare av La Vuelta 2019-20, andra 
i Tour de France 2020 och vinnare 

i Liège. Primož, från Slovenien, 
använder sin Sonic till träning, 

tävling och semester.

ADRIAS FORDON ÄR VALET
FÖR MÄSTARE.

TINA MAZE 
Dubbel världsmästaren och dubbel 

olympisk guldmedaljör. En av de bästa 
skidåkarna genom tiderna, Tina Maze, 

från Slovenien, använder sin Twin 
Supreme regelbundet för att ta sig till 

snö för skidåkning och till vind,  
för vindsurfing.

ADRIA MOBIL CYCLING TEAM 
Adria-Mobil Cycling Team är det bästa slovenska cykellaget i 

UCI European Tour. För mer information besök 
 www.adria-mobil-cycling.com
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UPPTÄCK MER I DEN NYA UTGÅVAN AV INSPIRATIONS MAGAZINE, ONLINE AT adria-mobil.com/inspirations

JAKOV FAK
Skidskytt i världsklass som 

representerar Slovenien, topp tre 
rankad. Vinnare av silvermedalj i 

skidskytte vid vinter-OS 2018 och brons 
i Vancouver 2010. Jakov använder sin 
Sonic till träning, tävling och semester.

KTM FACTORY 
RACING TEAM

I januari varje år sedan 2013 
tas en flotta av Adria husbilar 

till Dakar Rally i Sydamerika av 
Red Bull KTM Factory Racing. 
Specialanpassade Adria Twins 

stöder också deras lag av 
MXGP-världsmästerskap.

SOCIAL MEDIA 
Gå med i Adria-familjen på 

Facebook, Instagram och på 
YouTube för att dela dina äventyr.



Adria AB
Box 15
561 06 TENHULT
SVERIGE

Slovenien 
Din destination för husvagn 
www.slovenia.info
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