
Följ himlen!

Möt den nya generationen Coral.
Om du letar efter en ny husbil är det dags att träffa den nya generationen Coral, från Adria. Helt ny design inifrån och ut som sätter nya 
riktmärken för stil, teknik, komfort och praktiska detaljer. Våra bästsäljande husbilar blev ännu bättre. 
Adria. Inspiration för dina äventyr.



“Den här nya generationens husbil höjer standarderna 

för den halvintegrerade kategorin. Vi granskade alla 

aspekter av den befintliga Coral-serien med en tydlig bild 

av ägarupplevelsen i åtanke. Vi hittade ett nytt formspråk 

externt och internt, tog stora steg i både komfort och 

praktiska detaljer och förde också in nya digitala lösningar 

till modellen.“ 

Matjaž Grm, verkställande direktör,  
Försäljning och marknadsföring - Adria Mobil

Våra designers lyckades uppnå en riktigt snygg, mer 
aerodynamisk ny profil, med en ny frontdesign och ett 
stort integrerat panoramafönster. På baksidan finns 
det en ny lutande bakvägg på karossen med perfekt 
integrerad luftavvisare, ny stötfångare och Hella 
LED-lampor. Finns i silverkarosser (Supreme) och 
silver- och vitkropp (Plus-modeller) med Adrias unika 
”Comprex” -konstruktion och ny sportig exteriörgrafik.

Nya Coral innehåller igenkännbara Adria-signaturfunktioner, inklusive 
ny bakvägg, LED-lampor, vårt nya SunRoof® med stort nytt panora-
mafönster och vårt nya dubbla golv.

HÖJDPUNKTER:

INSPIRERANDE DESIGN

SIGNATURFUNKTIONER 

H I S TO R I E N  O M  H U R  V I  U T V E C K L A D E  N YA  C O R A L . 

NYA CORAL. EN UNIK, STILREN OCH PRAKTISK HUSBIL.

Adrias utvecklingsgrupp beslutade att designa den nya generationen Coral från grunden och 
täcka in alla aspekter av utseende, funktionalitet och prestanda. Det är den ultimata stilfulla 
husbilen för praktiskt användande som är perfekt för helgens äventyr eller längre turer. 
Vattenburen värme samt vattenburen golvvärme är numera standard på Plus & Supreme.

Det nya panoramafönstret 
är 15 % större än tidigare, 
vilket innebär en luftig 
och rymlig känsla inuti. 
Designad med integrerade 
jalusi och kan öppnas för 
extra ventilation.

NYTT  
PANORAMAFÖNSTER

Det nya dubbelgolvet är delvis 
konstruerat av återvinningsbara 
kompositer och ger en plan våning 
över hela golvet och 13 cm utrymme 
inunder det. Detta möjliggör integrerade 
funktioner, isolering och ger extra 
användbart förvaringsutrymme.

NYTT  
DUBBELGOLV

Smart mobilapplikation som är 
tillgänglig som tillval. MACH styr 
nyckelfunktioner, verktyg, ger åt-
komst till användarmanualer och 

tillhandahåller navigationsdata 
och flertalet andra funktioner. 

Se se.adria-mobil.com/mach för 
mer information.

ADRIA MACH

ADRIAS EXKLUSIVT  
DESIGNADE SUNROOF®

Ny Adria exklusivt designat 
stort panoramafönster för 
”atrium-stil”, som ger mer 
naturligt ljus, större rymd, 
skuggning och ventilation.

Nya designade LED 
multifunktionella bakljus med 
hög stil och funktionalitet.

NYA LED-LJUS

co r a l YTTRE FUNKTIONER
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INTRÄNGANDE 
      FUKT

• Slank ny ytterprofil för förbättrad aerodynamik och 

effektivitet.

• Nytt elegant front med integrerade ljus.

• Ny lutande bakvägg med luftflödesavvisare, ny 

stötfångare och Hella LED-lampor.

• Cykelställsfäste och dragkrok som tillval.



Coral har sin egen inre atmosfär tack vare det unika panoramafönstret och den 
”atriumstil” som detta ger, fullt av flödande ljus och känslan av rymd.

Den bekväma hemmiljön erbjuder fantastiska bostadsytor och praktiska 
funktioner kompletterade med ett nytt urval av klädslar och dekorativa kuddar. 

Känn dig alltid bekväm och varm när förhållandena kräver det, när som helst 
på året med Adria Air Flow System, termobyggd isolering. Standard med 
vattenburen värme samt vattenburen golvvärme (Plus & Supreme). Testat  
för alla förhållanden i vår egen klimatkammare.

HEMMAKÄNSLA

INTERIÖRFUNKTIONERco r a l

”OM DU EN GÅNG 
HAR UPPLEVT 
NYA CORAL, 
KOMMER DU ATT 
FÖLJA HIMLEN”

360° WALKTHROUGH
Kliv in i Coral på  
www.adria.se

VARDAGSRUM

Den nya dinetten med låg 
separationsvägg och bekvämare 
sittplatser. Vikbart och roterbart 
bord ger maximal flexibilitet för 
att äta, koppla av och umgås. 
Sittplatserna kan förvandlas till 
en säng och bordet kan förvaras 
för extra utrymme.

Njut av rymliga bostadsytor i en ny 
modern design.

MODERNA BOSTADSYTOR

UPPLEV CORAL GENOM 
ATT SE FILMEN
på www.adria.se



INTERIÖRFUNKTIONERco r a l

KÖK

BADRUM  

SOVRUM

Inspirerat av de bästa hemmen 
erbjuder det nya köket i S-serien mer 
bordsytor, mer förvaring och de bästa 
köksapparaterna. Den har smala fasta 
bänkskivor i laminat FENIX NTM®, mjukt 
stängande lådor, integrerad diskbänk, 
gasspis med tre brännare och 142 l 
absorberande kylskåp. En ugn (tillval) och 
kaffemaskin (standard Plus & Supreme) 
finns också.

Ny badrumsdesign som är helt 
omgjord för mer utrymme och 

komfort, inklusive ny dusch 
med elegant och funktionell 

duschvägg. Spegel med spotlights 
och genomgående förvaring för 

personliga föremål.

Stort bakre sovrum i ett urval 
av sängformat, alla med 
madrasser av högre kvalitet. 
Överskåp och sängskåp 
inklusive spotlights och 
USB-portar. Förvaring både 
under och över sängen och 
sängbord för personliga 
föremål.

Allt har granskats och förbättrat med innovativa nya 
lösningar för inspirerat boende.

INSPIRERADE LÖSNINGAR

FÖRVARING

ÖVRIGA DETALJER
KAFFEMASKIN

Konvexa överskåp med upplyst profil och enkel 
push-mekanism. Finns i två olika stilar med 

integrerad LED-belysning. Stor garderobdesign 
och kök med stora lådor och besticklådor. 

Badrum med förvaring för personliga 
föremål. Stort garage med minst 120 cm höjd 

(beroende på modell) två dörrar, 220 v- och 
12 v-kontakter och LED-lampor. Bodelssdörr 

med tyst, smidig stängning och multifunktionell 
förvaringsbehållare.

Nytt centralt 
serviceområde för 

enkla anslutningar och 
färskvattentank med ny 

placering med 120 liters 
volymkapacitet.

Nespresso-kaffemaskin 
för perfekt kaffe. Väger 

2,3 kg med avtagbar 0,6 l 
vattentank och behållare 

för använda kapslar.

MULTIMEDIA

KONTROLLER

Njut av bra underhållning med ny 
multimediavägg, TV-hållare (upp till 32 ’’),  
USB-port och laddning för telefon. Nytt 
ljudsystem med exciter och subwoofer med 
dolda högtalare och Bluetooth-hantering.

Adrias nya digitala styrenhet är enkel att 
använda och styr alla huvudfunktioner.



Klassiska Coral Axess-modeller finns tillgängliga på val av Fiat 
Ducato. Se hemsidan för mer information.
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670 DC  
L    7485 (mm)  
B    2299 (mm)  4      3

670 DL  
L    7485 (mm)  
B    2299 (mm)  4    3+1

670 DC  
L    7485 (mm)  
B    2299 (mm)  4      3

670 DL  
L    7485 (mm)  
B    2299 (mm)  4    3+1

670 SC  
L    7485 (mm)  
B    2299 (mm)  5      3

670 SL  
L    7485 (mm)  
B    2299 (mm)  5    3+1

670 SLT  
L    7485 (mm)  
B    2299 (mm)  5      3

KLÄDSEL OCH DEKORATIVA KUDDAR

KLÄDSEL

MORO

MABEL (Plus) LEATHER CHARLES (Tillval)
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Välj mellan inredning Moro (Supreme) eller Naturale (Plus).

Välj bland vårt urval av klädslar, lägg till ännu mer personlighet från vårt urval av dekorativa kuddar.

NATURALE

TEKNISK
INFORMATION

MER

PÅ WWW.ADRIA.SE

* Vissa funktioner är kanske inte tillgängliga på alla modeller. Kontrollera www.adria.se för individuella modellspecifikationer och tekniska detaljer. 
Adria reserverar sig mot eventuella tryckfel eller sakfel. Kontakta alltid din lokala återförsäljare vid frågor.

670 SLT  
L    7499 (mm)  
B    2299 (mm)  5      3

670 SL  
L    7485 (mm)  
B    2299 (mm)  5    3+1

NATHAN (Supreme) LEATHER EDWARD (Tillval)

se mer av nya coral på www.adria.se

Adria AB
Box 15

561 06 Tenhult - Sverige


