
Den nya Adora-generationen, vår bästsäljande husvagn har blivit ännu bättre. Marknadens mest aerodynamiska husvagn med en distinkt 
Adria-silhuett, extra stora panoramafönster med bredare inbyggda fönster, bredare dörrar och smart förvaring. Känn dig som hemma med 
den eleganta inredningen som fått nytt kök, badrum, sovrum och moderna bostadsområden. Allt är nytt och designat runt dig. Finns nu i 
ett brett urval av inspirerade planlösningar. ALDE vattenburen värme och elektrisk golvvärme som standard

Möt nya generationens Adora.

Designad för dig. 



Våra designers tog inspiration från den nya Adria Astella 
för att föra fram en helt ny designkontur för denna nya 
generationens husvagn.

Adora har alltid erbjudit det största 
panoramafönstret som finns på 

marknaden i alla husvagnar. Den nya 
designen är större, ger otroligt ljus 

och känsla av rymd till interiören. 
Till fönstret finns en integrerad jalusi 

och ventilationsfunktioner för total 
komfort.

Nya designade LED 
multifunktionella 
bakljus med hög stil och 
funktionalitet.

Denna innovativa funktion hjälper till att 
sprida vindmotståndet och bygger på 
de lärdomar vi fått från Astella. De är 

designade med hjälp av våra partners inom 
flyg-design, har ett snyggt utseende och 

hjälper till att ge effektivitet vid dragning.

Den nya Adora har ny 
grafik med välkända 
Adria-linjer.

AL-KO Chassi för säker 
och stabil dragning, med 
AKS-stabilisatorkoppling 
och ATC-släpstyrsystem 
som tillval.

Adrias designers tog det bästa av Adoras 
signaturfunktioner och förbättrade dem.

EXTERIÖRA FUNKTIONER

• Ny exteriör med ren design och mer användbara 

inre ytor.

• Nytt extra stort panoramafönster framtill som 

ger mycket ljus och rymd.

• Stora lättillgängliga bostadsytor för bekvämligt 

boende.

• Bord som passar till den eleganta inredningen.

• Enkelt att ta sig in och ut ur vagnen med 

bredare ingångsdörr och integrerad förvaring.

NY SILUETT

NYA INTEGRERADE 
FUNKTIONER

NYTT 
PANORAMAFÖNSTER

NYA LED-LJUS

NYA AERODYNAMISKA 
VINDAVVISARE

NY EXTERIÖR 
GRAFIK

PRESTANDACHASSI

YTTRE FUNKTIONER

INSPIRERANDE DESIGN SIGNATURFUNKTIONER 
”Du kan se designriktningen från den banbrytande 

husvagnen Astella med riktigt rena linjer och 

bakväggen med integrerat nytt LED-multifunktionellt 

ljus. Den har en elegant ny frontform med ännu 

större panorama och innovativa nya aerodynamiska 

hjälpmedel, inklusive vindavvisare för förbättrad 

dragning. In- och utsidan är full av smarta och 

hemmaliknande funktioner. Designad för att njuta av 

din semester fullt ut.” 

 
Erna Povh,  
Produktchef Husvagnar 
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Den nya generationen ger en känsla av ett hem med elegant 
inredning, större utrymmen, nya mjukare, mer integrerade 
former och en speciell “hemmastil”.

• Elegant interiör med stora öppna bostadsområden och modern elegant inredning

• Nytt belysningssystem för kontrollerbar atmosfär i alla bostadsområden

• “Atriumstil” med extra stort panoramafönster

• Nytt ljudsystem med dolda högtalare.

• Genomgående organiserad förvaring med dedikerade utrymmen för personliga föremål.

• Alde vattenburen värme och elektrisk golvvärme som standard

HEMMAKÄNSLA

INTERIÖRA HÖJDPUNKTER  

Adoras inspirerade bostadytor betyder att allt är utformat på samma 
sätt som du vill bo.

VARDAGSRUM

Det stora panoramafönstret ger dig en 
“atrium-stil” med fantastiskt naturligt 
ljus och kontrollerbar mörkläggning 
och ventilation. Den bekväma nya 
sittplatsen och dinettkonstruktionen 
erbjuder förbättrad komfort med flexibel 
bostadsyta, enklare bäddning av sängar 
och dinettförvaring. Ett tåligt, lätt bord 
som är enkelt att ta undan och jämna 
huvudkuddar för extra komfort på dagen.

MODERNA BOSTADSYTOR

UPPLEV ADORA
SE DEN NYA FILMEN

Upptäck mer på
www.adria.se

360° WALKTHROUGH
Kliv in i Adora på 

www.adria.se
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KÖK

BADRUM  SOVRUM

Den nya köksdesignen i 
“hemmastil” är inspirerad 

av de bästa hushållen. Mer 
arbetsplatsutrymme, mer 

förvaring inklusive rymliga 
delade lådor, multifunktionellt 

hängställ och de bästa 
köksapparaterna. 

Vårt nya Ergo-badrum har 
en inspirerad design med en 
ny nedfällbar diskbänk i nya 
material, förbättrad dränering 
och enkel service. Extra 
utrymme, ny belysning och 
gott om förvaring.

Ny sovrumsdesign med 
alla möjliga sängformat, 

samtliga med högre sängar 
och Evopore®-madrasser för 
extra komfort. Kontrollerbar 

belysning och gott om 
förvaring.

VISAD PLANLÖSNING:
ADORA 613 PK   

Håll utkik efter Adora 613 PK, vår nya 
planlösning anpassad till familjen för 
2 vuxna och 1-3 barn, alla med 2m 
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.

INTERIÖRA HÖJDPUNKTER  

NYA ADRIA MACH

MULTI-MEDIA

FÖRVARING

Vår mobila applikation för smart 
kontroll styr belysning, uppvärmning, 

kylning och verktyg direkt från din 
smarta telefon. Den tillhandahåller 

navigering och information om 
intressanta platser. Du kan också 

komma åt användarmanualer för ditt 
fordon och teknisk information tillval.

Det finns nu mer förvaring än 
du trodde var möjligt. Enklare 
åtkomst till gasolen från 
utsidan och inuti finns det nya 
stora konkava överskåp med 
stor volym. Garderoberna och 
kök har uppdaterats för fler 
ändamål, inklusive lådor med stor 
kapacitet och många redskap. 
Badrumsförvaringen har förvaring 
för personliga föremål, inklusive 
en innovativ förvaringslösning som 
kan tas bort (tillval).

Njut av mer anslutet boende, med 
ny digital kontrollpanel och en rad 
multimedielösningar inklusive nytt 
högkvalitetsljudsystem med dolda 
högtalare, Bluetooth®-förstärkare, 
TV-fästen och hållare och flera 
USB-portar.

UPPTÄCK MER 
inspirations.adria-mobil.com/9/se

Allt har granskats och förbättrats, med innovativa nya 
lösningar för inspirerad boende och maximal tillåten 
viktbelastning som standard.

INSPIRERADE LÖSNINGAR
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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

PLANLÖSNINGAR

573 PT  
L    6365 (mm)  
B   2460 (mm)       7

2x/3x

673 PK  
L    7402 (mm)  
B   2460 (mm)       7

753 UK  
L    8182 (mm)  
B   2460 (mm)       7

2x / 3x

613 HT  
L    6855 (mm)  
B   2460 (mm)       4

613 PK  
L    6855 (mm)  
B   2460 (mm)       7

2 
+

1

613 UT  
L    6856 (mm)  
B   2460 (mm)       4

KLÄDSEL & MJUKA MÖBLER Adora erbjuder två val av klädsel och ett urval av dekorativa kuddar.

DARK ALMONDS Textil MORGAN konstskinn

Adria AB
Box 15

561 06 Tenhult - Sverigese din nya adora på adria.se
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Adria reserverar sig mot eventuella tryckfel eller sakfel. Kontakta alltid din återförsäljare vid frågor.


