
Den nye Adora-generasjonen, vår bestselgende campingvogn, har nå blitt enda bedre. Den mest aerodynamiske campingvognen 
på markedet, med karakteristisk Adria-profil, ekstra store panoramavinduer med bredere in-line-vinduer, bredere dør og smarte 
oppbevaringsløsninger. La deg inspirere og føl deg som hjemme i det elegante interiøret med nytt kjøkken, bad, soverom og moderne 
oppholdsrom. Alt er splitter nytt og designet for deg. Tilgjengelig i et bredt utvalg av inspirerende planløsninger. ALDE vannbåren 
oppvarming og elektrisk gulvvarme som standard.

Møt den nye Adora-generasjonen.

Designet for deg. 



Våre designere lot seg inspirere av nye Adria Astella, 
og skapte en helt ny profil for den nye generasjonen 
campingvogner.

Adora har alltid hatt de største 
panoramavinduene på hele 

caravanmarkedet. De nye in-
line panoramavinduene er enda 

større, og gir utrolig godt lys og en 
behagelig, naturnær romfølelse. 

Inkluderer integrerte persienner og 
ventilasjon for komplett komfort.

Nye, multifunksjonelle 
LED-ryggelys gir stil og 
funksjonalitet.

Denne innovative funksjonen hjelper med å 
avlede vinden. Den er basert på lærdom fra 

Astella og designet i samarbeid med våre 
partnere innen romfartsindustrien. Ser stilig 
ut og minsker luftmotstanden, slik at du kan 

trekke vogna mer effektivt.
Nye Adora har nye 
dekorelementer, 
kombinert med de 
velkjente Adria-linjene.

AL-KO-chassis gir sikkert og 
stabilt trekk, med AKS sik-
kerhetskobling og mulighet 
for ATC Trailer-Control som 
tilvalg.

Adrias designere tok de beste av Adoras signatur-
trekk og forbedret dem.

EKSTERIØRSPESIFIKASJONER

• Nytt eksteriør med rent design og mer 

tilgjengelig plass innendørs

• Nye in-line XL panoramavinduer i front - for 

de beste lysforhold

• Store oppholdsrom med sømløse overgan-

ger for økt komfort table living, med elegant 

interiør.

• Enkel tilgang og større inngangsdør med 

integrert oppbevaring.

NY PROFIL

NYE INTEGRERTE 
FUNKSJONER

NYE IN-LINE 
PANORAMAVINDUER

NYE LED-LYS

NY AERODYNAMISK 
LUFTAVLEDER

NY 
EKSTERIØRDEKOR

PERFORMANCE 
CHASSIS

EKSTERIØRSPESIFIKASJONER

INSPIRERENDE DESIGN SIGNATURTREKK 
“Du vil se vår designvisjon i den banebrytende 

Astella, med helt rene linjer, kjøretøy-preg og 

hekken med nytt integrert, multifunksjonelt LED-

lys. Den har en elegant, ny front med enda større 

panoramavindu og innovative, nye aerodynamiske 

hjelpemidler, blant annet vindavviser for bedre og 

mer effektivt trekk. Den er full av smart løsninger 

som du like gjerne kunne hatt hjemme. Designet 

for at du skal kunne nyte ferien til fulle.” 

 
Erna Povh,  
Produktsjef, Adria 
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I den nye generasjonen vil du føle deg som hjemme, takket 
være elegante interiørløsninger med mer plass, mykere og mer 
integrerte former og spesielt hjemmekoselig stemning. 

HJEMMEKOSELIG

HØYDEPUNKTER: INTERIØR 

I Adoras inspirerende bodel er alt designet med tanke på deg og sin 
livsstil.

OPPHOLDSROM

Det store panoramavinduet gir en luftig 
og naturnær romfølelse, med plenty av 
lys og plass og regulerbar solskjerming 
og ventilasjon. Den nye dinetten og de 
behagelige nye sitteplassene gir økt 
komfort og fleksibilitet. Enklere oppsett 
av seng og lagringsplass under dinetten. 
Det lette, slitesterke bordet kan stues 
vekk ved behov. Her er til og med 
hodestøtter for ekstra komfort på dagtid.

MODERNE OPPHOLDSROM

OPPLEV ADORA
SE DEN NYE FILMEN

Utforsk mer på
www.adria.no

360° WALKTHROUGH
Bli med innenfor døra på 

www.adria.no
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• Elegant interiør med store oppholdsrom med sømløse overganger og moderne 

innredning og dekor.

• Nytt lyssystem for regulerbar stemningsbelysning i alle rom.

• Lys og luftig romfølelse med ekstra store panoramavinduer.

• Nytt lydanlegg med skjulte høyttalere.

• Velorganisert lagringsplass i hele vogna, med dedikert plass til dine egne ting.

• ALDE vannbåren oppvarming og elektrisk gulvvarme som standard.



KJØKKEN

BAD  SOVEROM

I det nye kjøkkenet vil du føle 
deg som hjemme, for våre 

designere er inspirert av nettopp 
de beste hjemmekjøkken. 
Større arbeidsflater, mer 

oppbevaringsplass, romslige 
skuffer med flere avdelinger, 

multifunksjonelle hengestativer 
og hvitevarer av topp kvalitet.

Vårt nye Ergo-bad er nok et 
eksempel på inspirerende 
design: Vasken kan brettes 
vekk, og er laget i nye 
materialer som gir bedre 
utløp og enklere bruk. Ekstra 
albuerom, ny belysning og 
plenty med oppbevaringsplass.

Nye soveromsdesign, med 
høyere senger som er 

tilgjengelig i alle formater 
og Evopore®-madrasser for 
ekstra komfort. Regulerbar 

stemningsbelysning 
og massevis av 

oppbevaringsplass også.

AVBILDET PLANLØSNING:
ADORA 613 PK   

Hold et øye med Adora 613 PK, vår 
nye planløsning for familier på tur, for 
2 voksne og 1-3 barn, med 2 meter 
lange senger. Genialt for gjester også, 
takket være de ekstra Adria Exclusive 
Design® sengeplassene bakerst - som 
forresten også er et fint sted for en 
middagshvil eller som lekerom, med 
stort panoramavindu og 2 TV-punkter.

HØYDEPUNKTER: INTERIØR 

NYE ADRIA MACH

MULTIMEDIA

OPPBEVARING

Med vår smarte kontroll-app kan 
du styre lys, varme, air condition 
og andre sentrale funksjoner fra 
din smarttelefon. Appen gir deg 
navigasjonsdata og informasjon 

om punkter av interesse (POI). Du 
finner også brukerveiledninger 
i appen, og kan legge til Mobile 
Office-funksjoner. Tilgjengelig 

som tilvalg.

Mer oppbevaringsplass enn du 
trodde var mulig. Enkel tilgang til 
gasskassen fra utsiden, og flere 
store, konkave skap innvendig. 
Store garderobeskap og 
flerbruks oppbevaringsplass på 
kjøkkenet, inkludert store skuffer 
med skuffeavdelere. Plass til 
toalettsaker på badet, med 
innovativt oppbevaringssystem 
som tilvalg.

Nyt å være påkoblet med nytt 
digitalt kontrollpanel og et utvalg 
av multimedieløsninger, inkludert 
nytt lydanlegg av topp kvalitet, 
med skjulte høyttalere, Bluetooth®-
forsterker, TV-punkt og -stativ og, 
og flere USB-porter.

UTFORSK MER 
no.adria-mobil.com/inspirations

Hver minste detalj er vurdert og forbedret, med innovative, 
nye løsninger som legger til rette for en inspirerende livsstil 
og maks tillat lastevekt som standard.

INSPIRERENDE LØSNINGER
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PLANLØSNINGER

TEKSTILER Adora tilbys med 4 alternative tekstilpakker og et utvalg av møbeltekstiler. Adria tar forbehold om eventuelle trykkfeil og saksfeil. 
Kontakt alltid din forhandler dersom du har spørsmål.

møt din nye adora på www.adria.no

DARK ALMONDS tekstil MORGAN kunstskinn

Adria AB
Box 15

561 06 Tenhult - Sverige
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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

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


