VANS 2021

Inspiration för

dina äventyr

#inspiringadventures

Inspiration för

dina äventyr
Adrias uppdrag är att inspirera minnesvärda mobila fritidsupplevelser och detta har styrt vår strategi för att designa och tillverka
fritidsfordon under de senaste femtiofem åren.
Vår vision för varumärket Adria är att det ska vara det mest önskvärda varumärket för fritidsfordon, så vi försöker alltid
inspirera med vår design och innovation och backa upp detta med premiumkvalitet. Vi erbjuder klassledande Vans, med nya
generationsmodeller, nya planlösningar och detaljerade förbättringar i alla våra sortiment.
Designad och tillverkad på vår moderna produktionsanläggning, stödd av klassledande garantier och över 500 Adria-återförsäljare
i hela Europa, kommer du alltid att känna dig som hemma, var du än väljer att resa.
Njut av dina äventyr,
Sonja Gole. VD - Adria Mobil.

UPPTÄCK MER I DEN NYA UTGÅVAN AV INSPIRATIONS, ONLINE PÅ
WWW.ADRIA.SE

Se fabriksfilmen på: www.adria-mobil.com/movies

Varför välja Adria?

PRIS
VINNANDE

FORDON

Skälen till att välja Adria har aldrig varit så övertygande. Det är en kombination av inspirerande design,
elegant stil och överlägsen kvalitet, som fortsätter att locka nya Adria-ägare.

PASSION
Adria Mobil har designat och tillverkat
fritidsfordon från märket Adria sedan
1965, det är femtiofem års erfarenhet
och kunskap som passionerat
tillämpas på varje fordon.
INSPIRERANDE DESIGN
Vi strävar efter att inspirera till dina
äventyr med vans designade för
boende och utformade för att prestera.

TILLVERKNING I VÄRLDSKLASS
Branschens mest avancerade produktionsanläggningar, ISO 9001 & EFQM
5-stjärnigt certifierade för företagskvalitet och kvalitetsstyrningsstandarder.
PREMIUMKVALITET
Adria Vans har ett rykte om kvalitet, tillförlitlighet och hållbarhet, med
beprövade tillverkningstekniker. Vi gör de flesta av våra egna möbler och
kvalitetskontrollerar hela tillverknings- och testprocessen.

Adria Vans vinner regelbundet
oberoende priser för design,
innovation, kvalitet och värde för
pengarna. Se www.adria.se
för mer information.

SINNESRO
Adria Vans kommer med en
klassledande garanti och stöds av
över 500 Adria-återförsäljare i hela
Europa, uppbackade av reservdelar
och eftermarknadsservice i
världsklass.

HÅLLBARHET
Vi är engagerade i miljöhållbarhet
och följer olika miljöstandarder. Vårt
miljöledningssystem är certifierat
enligt ISO 14001. Vi är också
engagerade i hållbar utveckling,
förebyggande arbete och minskning
av miljöpåverkan.

vans
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Höjdpunkter
Våra bästsäljande, nya generation av vans erbjuder nu fler
valmöjligheter än någonsin.

TWIN
möt den nya generationen
Våra nya generations vans erbjuder det bästa
i modern campingsdesign, exklusiva funktioner och
de bästa basfordonen.
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INSPIRERANDE DESIGN

SIGNATURFUNKTIONER

Den prisbelönta Twin Supreme
förväntar sig inspiration som standard.

Upplev Adrias exklusiva designade
SunRoof® och panoramafönster i
Twin Supreme och vår "hytt-loft"
-inredning nu i alla Twins.

adria

vans

EN KÄNSLA AV
ATT VARA HEMMA
Rymlig ergonomisk inredning och
bekväma sängar och badrum i
"hemmastil".

MODERNA UTRYMMEN

INSPIRERADE LÖSNINGAR

Att öppna upp designen av
bostadsytorna och uppnå en mer
öppen planlösning med "loft"inredning innebär mer rymliga
bostadsytor.

Upptäck inspirerade lösningar, inklusive
modeller med badrum med svängbara
väggar för mer praktisk komfort. Nya
förbättrade isoleringslösningar i
Twin Supreme- och Plus-modellerna.

Höjdpunkter
NYA TWIN AXESS MODELLER
Twin Axess nu med Adria exklusiv design av "hytt-loft"
och innovativa funktioner. På ett val av Fiat Ducato.

PRISVINNANDE VANS
Den nya generationen
Twin Supreme fick den högsta
oberoende utmärkelsen, europeiska
innovationspriset 2019, för sin design.

TWIN SUPREME
640 SPB FAMILY PLANLÖSNING
En ny familjevänlig planlösning med plats för upp till 5 personer, med
Truma-uppvärmning, stor förvaring och 4 homologerade säten.

Upptäck alla våra planlösningar
och upplev 360 ° Walkthroughs
på www.adria.se

Inspiration. Upptäck mer i den nya
utgåvan av inspirations, online på
www.adria.se
vans
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Designad
för boende
DETALJERNA ÄR VIKTIGA
Alla våra vans är designade för boende, där detaljerna spelar roll
och varje centimeter räknas. Vetenskapen om planlösningar och
konstruktion med allt på rätt plats, har vi lärt oss under decennier som
ger upplevelse till varje planlösning.

Boende
Modern ny inredning och
rymligt vardagsrum.

Badrum
Ett brett urval av planlösningar
och badrumslösningar.

Kök
Intelligenta designade kök med stort
utrymme och funktionalitet.

Förvaring
Stora garage och optimerade
förvaringslösningar.

Sovrum
Ett brett urval av planlösningar
och sovrumsformat med bekväma
madrasser.

Multimedia
Smarta lösningar för underhållning
och enklare boende.

Upptäck alla våra
planlösningar och upplev
360 ° Walkthroughs
på www.adria.se
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boende

Moderna bostadsområden och ett urval av planlösningar, möbler och textilier.

Smart belysningshantering, med spot-, LEDoch omgivningsljus, lätt att kontrollera din
atmosfär i alla bostadsytor.
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kök

Inspirerande köksdesign baserade på ergonomiska principer,
med stil och funktionalitet, matchade med de bästa apparaterna.

10

adria

vans

badrum

Kompakt och innovativt, praktiskt badrum med kvalitetsbeslag.
Duplex badrumslösning med svängbar vägg (ej Axess).

vans
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sovrum

Ett urval av sovlösningar, sängar med optimerade
dimensioner och riktigt bekväma madrasser.
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Varje äventyr börjar med en god natts sömn.
SILVERSKYDD

TYG
100%

luftigt stickat tyg

tvättbar i

40°

blixtlås

100% naturlig

Lufttorkas
(inte i maskin)

antibakteriell

ej giftigt

anti-statisk

anti-odör

VAKNA VARJE MORGON
FRÄSCH OCH UPPVILAD.

Våra madrasser i Luxe erbjuder
komfort och stöd av högsta kvalitet.
Med skumkonstruktion med hög
resistens, lättvårdande tyg och
naturligt skydd mot bakterier, lukt och
statisk elektrisitet.
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belysning

Smart belysningshantering, med
spot-, LED- och omgivningsljus,
lätt att kontrollera din atmosfär i alla
bostadsytor.

multimedia

Inspirerade underhållningslösningar för underhållning när du är på språng.
Lätt att använda digitala styrenheter för de viktigaste funktionerna.

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

Optimerad förvaring överallt
med plats för allt du behöver.

vans

adria
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VI GÖR SAKER ANNORLUNDA.

Designad för att prestera

Välj en Adria van där allt är noggrant utformat, utvecklat och testat för att
säkerställa din säkerhet, komfort och njutning.
Designad för att prestera, med tio viktiga skäl
till varför vi gör saker annorlunda.

1_INSPIRERANDE DESIGN.
Designad med sömlös integration
av interiörutrymmen, nya moderna
interiörer och Adria-signaturfunktioner.
2_BASFORDON.
Perfekt integration med basfordonet,
de senaste Euro6-motorerna och
förarassistans från Fiat.
3_KAROSSKONSTRUKTION.
Stark, robust karossbyggnad med
7 års garanti mot inträngande fukt.
4_ISOLERING.
Adrias "Thermo build" -standarder,
med optimala isoleringsmaterial,
luftflödeshantering och värme, testade
i vår egen klimatkammare.
5_UPPVÄRMNING.
Trumauppvärmning (med Webasto
värmare bodel på utvalda modeller).
Uppvärmd och isolerad spillvattenbehållare är standard på alla modellerna.

2

ÅRS*ADRIA
garanti
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ÅRS* garanti
MOT
INTRÄNGANDE
FUKT

6_LUFTFLÖDE.
Adrias sofistikerade luftflödessystem
innebär att varje fordon har integrerat
luftflöde och ventilation.

7_FÖNSTER OCH DÖRRAR.
Inramade fönster, mjukt stängande
dörrar och Sun Roof® på Twin
Supreme-modeller för optimal
belysning, ventilation, integritet och
säkerhet.
8_MÖBLER & FÖRVARING.
Kvalitetsbyggda skåp integrerade
med värme och luftflöde och gott om
flexibel förvaring i varje fordon.
9_KOMFORT.
Moderna bostadsområden med
optimerat utrymme och funktionalitet
för bekvämt boende och en känsla av
att vara hemma.
10_KUNDSERVICE.
Klassledande 2-års allmän garanti och
7-års garanti mot inträngande fukt
som standard. Återförsäljarnätverk
med över 500 återförsäljare och en
effektiv eftermarknadsservice, med
vägassistans, som tillhandahålls av
basfordonstillverkaren.

MER

TEKNISK
INFORMATION
PÅ WWW.ADRIA.SE

Klimatkontroll
Adria Twins kan användas
året runt och erbjuder
trumauppvärmning, i kombination
med Adria "Thermobuild"
standarder för isolering och
luftflödeshantering för perfekt
komfort.

TWIN SUPREME OCH PLUS

TESTAT TILL DET EXTREMA

Ombyggd för bättre isolering, fuktreglering
och minskad värmeförlust.

Alla fordon testas i vår egen
klimatkammare, från -40 till +60 grader
och i luftfuktighet från 45% till 80%
mellan +30 och +60 grader.

ISOLERING

Alla Adria vans är byggda med
avancerade isoleringsmaterial,
bästa uppvärmningsdesign och
luftflöde utan "kalla punkter" för
kontrollerbar komfort året runt.

LUFTFLÖDHANTERING

AIR-CONDITION

Adrias integrerade luftflödessystem för
ventilation och optimal cirkulation av
luft, kyla och värme.

Adria Twins kan också beställas med
fabriks- eller återförsäljaranpassade
luftkonditioneringsalternativ.

Dessa modeller har nu:
1 Minskade värmebryggor.
2 Nytt återvunnet Ecofiber
40-material, värmefäst för bättre
isolering.
3 Förbättrad isolering runt dörrar
och fönster.
4 Nya ångbarriärer för att förhindra
kondens.

UPPVÄRMNING

Optimerad värmeeffektivitet med exakt konstruktion och kylkammartestning
som säkerställer användning för hela året. Trumauppvärmning, samt Webasto
värmare bodel på utvalda modeller.
* Vissa funktioner är kanske inte tillgängliga på alla modeller. Se www.adria.se för individuella modellspecifikationer och tekniska detaljer.
vans

adria
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Basfordon
PERFEKT INTEGRERAD
Designad och konstruerad för att integrera med basfordonet och körs med de
senaste Euro6.d-motorerna och avancerade förarhjälpmedel.

1 Blank svart frontgrill + svart
ram *** strålkastare (T)

TWIN SUPREME
PLUS/AXESS

2 Främre stötfångare i vitt (S)

Vans perfekt integrerade i Fiat Ducato,
med de senaste Euro6-motorerna,
AdBlue, turboladdare och luftkylare.
Utmärkt vridmoment och prestanda.

3 Dimljus (T)

HÖG NIVÅ AV INSTRUMENTPANEL

2

LED DRL (T)

Svart ram *** (T)
1

3
4

1 Läderratt och
växelspak (T)
2 Luftreglage
i silver (T)
3 Automatisk
luftkonditionering (T)

Backkamera (T)

Parkeringssensor (S)

4 9-växlad
automatisk
växellåda *** (T)

Dragkrok (T)

5 Farthållare

5

15" Hjulskydd (S)
18
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16" Lättmetallshjul (T)

16" Hjulskydd (S)

16" Lättmetallshjul
(Maxi) (T)

S=standard
T=tillval

TWIN SUPREME | PLUS | AXESS

Fiat ducato

Vans perfekt integrerade i Fiat Ducato, med de senaste Euro6-motorerna, AdBlue, turboladdare och luftkylare.
Utmärkt vridmoment och prestanda.
Det ledande basfordonet från Fiat erbjuder en rad klassledande funktioner:
• Förarhytt i modern fordonsstil med upp till 7 exteriöra färger.
• Bodel i modern fordonsstil med "kaptenstolar".
• Luftkonditionering (välj mellan manuellt eller automatiskt tillval).
• Elektroniskt styrda Multijet 2,3l Euro6.d-motorer.
• Val av motorer med 130 hk eller 160 hk.
• 6-växlad manuell eller 9-växlad automatisk växellåda (tillval).
• ABS och ESP Elektronisk stabilitetskontroll.
• Stop & Start (standard på 160 hk), Tillval (130 hk).

TILLVAL INSTRUMENTPANEL

• Förarhjälpmedel inklusive praktisk Surfplatta/-Smart telefonhållare med USB-kontakt.
• 60 eller 75l bränsletank beroende på modell (90l tank tillval)

1

TILLVALEN INKLUDERAR
• Infotainment inkl. Bluetooth-radio, MP3 och integrerad navigering.
• Hastighetsbegränsare och Traction and Hill Descent Control.

2

• Säkerhetspaket med Full Break Control, Regn och Dim-sensorer och andra funktioner.
• Stötfångare fram och ram runt grillen (tillval annan färg än vit).
• Utbud av 15 & 16 tum lättmetallhjul.
• Dragkrok.
• Backkamera.

1 2DIN DAB-radio med
anpassad navigering
2 Rattknappar med
kontroll över stereo
3 Flask- / mugghållare

3

** Vissa funktioner är kanske inte tillgängliga på alla modeller.
Se www.adria.se för enskilda modellspecifikationer och tekniska detaljer.
Se www.adria.se för individuella
modellspecifikationer och tekniska detaljer.
vans

adria

19

Vans

v a n s m o d e l l e r

twin

sida

sida

sida

26

30

34

supreme

twin

plus

twin

axess
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t w i n s

Fly vardagen.

t w i n s m o d e l l e r
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M Ö T D E N N YA G E N E R AT I O N E N
Fly vardagen i våra prisbelönta nya Twin Vans. Höga specifikationer och riktigt praktiska, bekväma planlösningar i hela sortimentet.
Signaturfunktioner som vår exklusiva SunRoof® i Twin Supreme.

r

a

nl

ett u

TWINS

a

Det är dags att fly vardagen.

600 SPB
TWIN SUPREME

640 SGX
640 SLB
640 SPB FAMILY

600 SPB
640 SGX
TWIN PLUS

640 SLB

600 SP
600 SP FAMILY
640 SL
TWIN AXESS
vans
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t w i n s

Exteriöra funktioner

1 Fiat Ducato som

basfordon.

24
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2 Exteriör i
fordonsstil och olika
val av färger.

Nya generationens Twin Vans med höga specifikationer och val av Fiat Ducato.

3 Ny grafisk design.
4 Fönster med ram.

5 Adria exklusivt
SunRoof® med
panoramafönster
(Supreme).

6 Mjukstängande
dörrar med inbyggt
myggnät (tillval).

7 Isolerad och
uppvärmd
spillvattentank
(standard).

8 Förinstallerat för
backkamera.

360° WALKTHROUGH
Stig in i Twin och ta en 360°
Walkthrough på
www.adria.se

t w i n s m o d e l l e r

Interiörfunktioner

I. Modern inredning med
smart belysningssystem.

II. Adria exklusivt
SunRoof® med
panoramafönster
(Supreme).

III. Exklusivt öppen
design (alla modeller).

IV. Nytt designat kök.

V. Dinett med
utbyggbart bord och ben
för utomhusbruk.

VI. Val av
badrumslösningar.

VII. Uppvärmning av
Truma och Webasto
(utvalda modeller).

vans
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t w i n s u p r e m e
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FLY DET VARDAGLIGA I EN TWIN SUPREME.

En prisvinnande van med signaturfunktioner som Adrias exklusiva SunRoof®
med panoramafönster och öppen design. Nu med förbättrade mjukstängda
dörrar, nya köksfunktioner och förbättrad isolering.

vans
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Interiör

Höga specifikationer med Onyx
interiör, blanka skåp, modernt kök,
innovativa Duplex-badrum och
förvaringslösningar.
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t w i n p l u s
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FLY DET VARDAGLIGA I EN TWIN PLUS.

Det stora takfönstret ger ljus och en helt ny känsla av utrymme.
En ergonomisk, modern interiör nu med förbättrade mjukstängda dörrar,
nya köksfunktioner och förbättrad isolering.

vans
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t w i n p l u s
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t w i n a x e s s

34
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FLY DET VARDAGLIGA I EN TWIN AXESS.

Den nya generationens design, inklusive öppen designinredning, är nyligen
tillämpad på Axess-modellerna. Det stora takfönstret ger ljus och en helt
ny känsla av rymd. En ergonomisk, modern interiör med ett nytt kök, val av
badrumslösningar och planlösningar.

vans
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t w i n a x e s s
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t w i n s p l a n l ö s n i n g a r

4

2+1

640 SGX
L 6363 (mm)
B 2050 (mm)

4

2+1

640 SLB
L 6363 (mm)
B 2050 (mm)

4

2+1+1

TWIN supreme

600 SPB
L 5998 (mm)
B 2050 (mm)

640 SPB FAMILY
L 6363 (mm)
4
B 2050 (mm)

4+1

2+2

4

2+1

640 SGX
L 6363 (mm)
B 2050 (mm)

2+1

600 SP FAMILY
L 5998 (mm)
B 2050 (mm)

4

2+1

640 SLB
L 6363 (mm)
B 2050 (mm)

4

2+1+1

4+1

640 SL
L 6363 (mm)
B 2050 (mm)

4

2+1

TWIN plus

600 SPB
L 5998 (mm)
B 2050 (mm)

TWIN axess

600 SP
L 5998 (mm)
B 2050 (mm)
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2+2

TEKNISK
INFORMATION
PÅ WWW.ADRIA.SE

vans

t w i n s p l a n l ö s n i n g a r

NYCKELDATA

NYCKELFUNKTIONER

LÄNGD
5998 - 6363 mm
BREDD
2050 mm
HÖJD
2580 mm
VIKT
3500 kg
FIAT 6D MOTOR
2,3 130 160 HK

•
•
•
•

LÄNGD
5998 - 6363 mm
BREDD
2050 mm
HÖJD
2580 mm
VIKT
3500 kg
FIAT 6D MOTOR
2,3 130 / 160 HK

LÄNGD
5998 - 6363 mm
BREDD
2050 mm
HÖJD
2580 mm
VIKT
3500 kg
FIAT 6D MOTOR
2,3 130 / 160 HK

L = LÄNGD B = BREDD

ANTAL SÄTEN

ANTAL SOVPLATSER

KÖK

BORD

SITTGRUPP

•
•
•
•

eller

eller

SOVPLATSER

• Dinettbord, använd utomhus med
utdragbart ben.
• Truma värmare belägen i dinetten
(Webasto på SGX).

•
•
•
•
•

Fiat Ducato med sportig ny grafik.
Ny belysning.
Stort takfönster 700 x 500 mm
Ny sittgrupp med utdragbart bord.
Bakre sovrum med enkelsängar,
dubbelsäng eller fasta sängar.
• 84 l eller 138 l (tillval) kompressorkylskåp, diskbänk och spis med 2
brännare.

• Dinettbord som kan användas utomhus
med utdragbart ben.
• Truma värmare belägen i dinetten
(Webasto på SGX).

•
•
•
•
•

• Dinettbord som går att använda
utomhus med utdragbart ben.
• Kompakt badrumslösning med fast
dusch.
• Truma värmare belägen i dinetten
(Webasto på 600 SP Family).

Fiat Ducato med sportig ny grafik.
Ny belysning.
Stort takfönster 700 x 500 mm.
Ny sittgrupp med utdragbart bord.
Bakre sovrum med enkelsängar,
dubbelsäng eller fasta sängar
• 84 l eller 138 l (tillval endast 600 SP
Family) kompressorkyl, diskbänk och
spis med 2 brännare.

eller

GARDEROB

Fiat Ducato med sportig ny grafik.
Exklusiv Sunroof® och panorama.
Ny belysning.
Duplex badrumslösning, med svängbar
vägg.
Nytt sittgrupp med utdragbart bord.
Bakre sovrum med enkelsängar eller
fasta sängar.
Elektrisk neddragbar säng i SGX.
90 l eller 138 l (tillval) kompressor kyl,
diskbänk och spis med 2 brännare.

BADRUM

GOLV

vans
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t w i n s s t y l i n g

EXTERIÖRA detaljer

FÄRG

INTERIÖR

TWIN supreme

ONYX

SILVER
ALLUMINIUM
METALLIC

VIT

SVART 		
METALLIC

SILVER
ALLUMINIUM
METALLIC

TIZIANO
RÖD

IRON GRÅ
METALLIC

EXPEDITION
GRÅ

LAGO BLUE
METALLIC

BATIKORANGE
METALLIC

SANDY BROWN

TWIN plus

VIT

VIT

SVART 		
METALLIC

SILVER
ALLUMINIUM
METALLIC

TIZIANO
RÖD

IRON GRÅ
METALLIC

EXPEDITION
GRÅ

LAGO BLUE
METALLIC

BATIKORANGE
METALLIC

SANDY BROWN

VIT

TWIN axess

VIT
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METALLIC
SVART
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BASKLÄDSEL
GLEN

Redo för avfärd!

TILLVAL AV läder
LEATHER VAAST (Supreme, Plus, Axess)

Tillbehör
För alla äventyr behöver du alltid extra utrustning! Dessa kan beställas som tillval.
• Markis.
• Takmonterad luftkonditionering.
• Solpaneler.

BRONSON

Mjuka möbler och
dekorativa kuddar
Det finns ett brett urval av mjuka möbler
och kuddfärger tillgängliga för en mycket
mer personlig stil - din!
Gå till www.adria.se för mer information.

BAXTER
SOPHISTICATED
CLASSIC
(Supreme)

CHERRY
PUNCH
(Plus)

AUTUMN
CALMNESS
(Axess)

vans
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ADRIA MOBIL CYCLING TEAM

Adria-Mobil Cycling Team är det främsta
slovenska cykelteamet i UCI European
Tour. För mer information besök
www.adria-mobil-cycling.com

Partners i världsklass
ADRIAS FORDON ÄR VALET
FÖR EN MÄSTARE

PRIMOŽ ROGLIČ

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 vind, för
vindsurfing.
Se vår #vanlife-film på www.adria.se
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En cyklist i världsklass och Adria
ambassadör, från Slovenien med en
fjärde plats i Tour de France 2018,
vinnare av Tour of Slovenien 2018
och tredje plats i Giro d’Italia 2019.
Primož använder sin Sonic Supreme
för att stödja sin träning, tävling och för
semester med sin familj.

JAKOV FAK

Vinnare av en silvermedalj vid vinter-OS 2018
och brons i Vancouver 2010 i skidskytte,
är Adria-ambassadör och
Sonic Supreme-användare.

KTM FACTORY
RACING TEAM

I januari varje år sedan 2013
tas en flotta av Adria Sonicoch Matrix-husbil till Dakar
Rally i Sydamerika av Red
Bull KTM Factory Racing.
Specialanpassade Adria Twins
stöder också deras lag av
MXGP-världsmästerskap.

SOCIALA MEDIER

Gå med i Adria-familjen på
Facebook, Instagram, YouTube och
Pinterest för att dela dina äventyr.

UPPTÄCK MER I DEN NYA UTGÅVAN AV INSPIRATIONS, ONLINE PÅ www.adria.se
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Adria AB
Box 15
561 06 TENHULT
SVERIGE

Syftet med katalogen är illustrativt. Bilder i katalogen kan innehålla vissa element som inte tillhör standardutrustning eller skildra produkter som tillhör olika marknader.
Produkter kan ändras från tekniska eller kommersiella synvinklar med avseende på regler. Kontakta din valda återförsäljare för att få detaljerad information innan du köper.

Slovenia
Din husvagnsdestination
www.slovenia.info
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