
Lev ditt beste liv.

Møt den nye Matrix-generasjonen.
Om du leter etter et en crossover-bobil, er det på tide at du introduseres for den nye generasjonen Matrix fra Adria. Med den nye 
generasjonen har denne ikoniske og anerkjente bobilen økt standarden for stil, teknologi, komfort og praktiske løsninger. Med et splitter 
nytt design, både inni og utenpå, har vår bestselgende bobil nå blitt enda bedre.  Adria. Inspirasjon til nye eventyr.



“Den nye generasjonen bobiler hever standarden for 
crossover-kategorien. Vi har vurdert alle aspekter 
ved den eksisterende Matrix, og vært svært bevisste 
på hvilken eierskapsfølelse vi ønsker å levere. Vi har 
funnet nye design både innvendig og utvendig, og tatt 
sjumilssteg hva gjelder komfort og praktiske løsninger. 
Ikke minst har vi realisert nye digitale løsninger“  

Matjaž Grm, direktør,    salg 
& markedsføring - Adria Mobil

Våre designere har skapt en slank, mer aerodynamisk 
profil, med nytt fronthettedesign med store, integrerte 
panoramavinduer. Hekken har fått en ny helling med 
perfekt integrert luftavleder, ny støtfanger og Hella 
LED-lys.  
Tilgjengelig i sølv (Supreme) eller sølv og hvit (Plus-
modeller), med Adrias unike ‘Comprex’-konstruksjon og 
sprek, ny eksteriørdekor.

Med Matrix får du Adrias signaturtrekk, inkludert 
ny hekk og LED-lys, stort panoramavindu og nytt 
teknisk dobbeltgulv.
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• Slank, ny eksteriørprofil for bedre aerodynamikk 

og effektivitet.

• Ny, elegant fronthette med integrert lys.

• Ny, skråstilt hekk med luftavleder, ny støtfanger  

og Hella LED-lys.

• Opplegg for sykkelstativ og tilhengerfeste  

som tilvalg.

EKSTERIØRSPESIFIKASJONER

HØYDEPUNKTER:

INSPIRERENDE DESIGN

SIGNATURTREKK

H I S TO R I E N  BA K  U T V I K L I N G E N . 

NYE MATRIX, DEN ENESTE BOBILEN  
DU NOENSINNE VIL TRENGE.
Adrias innovasjonsteam valgte å designe den nye Matrix-generasjonen fra bunnen av, og dekket 
dermed alle aspekter ved bilens utseende, funksjonalitet og ytelse i prosessen. Resultatet er en 
ultimat stilig og allsidig bobil - den eneste du noensinne vil trenge.

Det nye panoramavinduet 
er 15% større enn tidligere. 

Det betyr mer lys og mer 
romfølelse. Vinduet er 

designet med integrerte 
persienner, og kan åpnes for 

ekstra ventilasjon.

NYTT  
PANORAMAVINDU

Det nye dobbeltgulvet består delvis av 
resirkulert kompositt. Gulvet er i ett 
plan, med 13 cm lagringsplass under 
gulvet. Dette gir plass til integrerte 
funksjoner, isolasjon og ekstra 
lagringsplass.

NYTT  
DOBBELTGULV

Vår mobilapp gir deg smart 
kontroll, og er tilgjengelig som 

tilvalg. MACH kontrollerer 
sentrale funksjoner, overvåker de 

tekniske løsningene, og gir deg 
tilgang til brukerveiledninger, 

navigasjonsdata og  
Mobile Office-funksjoner.  

Se www.no.adria-mobil.com/MACH 
for detaljer.

ADRIA MACH

Nye, multifunksjonelle LED-
ryggelys gir stil og funksjonalitet.

NYE LED-LYS

2
ÅRS*ADRIA

garanti

7
ÅRS* ADRIA

TETTHETS 
garanti



Nye Matrix kommer med splitter nytt interiørdesign, med sømløse 
overganger mellom oppholdsrommene, mykere og mer integrerte former og 
en unik stemning. Velg mellom interiørdesign Moro (Supreme) eller Naturale 
(Plus).

Gode oppholdsrom, praktiske løsninger og vårt nye tekstilsortiment skaper et 
behagelig bomiljø. 

Det er lett å gjøre det varmt og hyggelig når forholdene krever det, takket 
være Adria Air Flow System, termisk isolasjon og standard med vannbåren 
oppvarming og vannbåren gulvvarme (Plus & Supreme). Testet under ekstreme 
forhold i vårt eget klimakammer.

HJEMMEKOSELIG

INTERIØRDETALJER

OPPHOLDSROM

Ny dinette med lav skillevegg og 
mer komfortable sitteplasser. 
Sammenleggbart og svingbart 
bord gir maks fleksibilitet når dere 
skal spise, slappe av eller tilbringe 
tid sammen. Sitteplassene kan 
omgjøres til en seng, og bordet 
kan stues vekk for ekstra plass.

“LEV DITT 
BESTE LIV 
MED NYE 
MATRIX”

Nyt sømløse overganger mellom 
oppholdsrommene i nytt, moderne design.

MODERNE OPPHOLDSROM

360° WALKTHROUGH
Bli med innenfor døra på  

www.adria.no
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OPPLEV MATRIX, 
SE FILMEN

på www.adria.no



INTERIØRDETALJERm at r i x

KJØKKEN

BAD  

SOVEROM

Inspirert av de beste hjem tilbyr det nye 
kjøkkenet i S-serien større arbeidsflater, 
mer oppbevaringsplass og topp kvalitet 
på hvitevarene. Inkluderer slank, solid 
FENIX NTM®-kjøkkenbenk i laminat, 
skuffer med soft-close, integrert vask, 
komfyr med tre gassbluss og 142 l 
kjøleskap. Ovnen er tilgjengelig som 
tilvalg og en kaffemaskin som standard.

Badet har fått nytt design! Mer plass og 
komfort, inkludert ny dusj med elegant 
og funksjonell dusjvegg. Skap med 
speil, spotlys og oppbevaringsplass til 
toalettsakene dine.

Stort soverom bakerst med et utvalg av 
senger, alle med madrasser av høy kvalitet. 
Overskapene og nattbordene har spotlys og 

USB-porter. Oppbevaringsplass under senga, i 
skapene og i nattbordet.

MULTI-MEDIA

KONTROLLER

OPPBEVARING UTSTYR

KAFFEMASKIN

Nyt god underholdning med 
den nye multimedieveggen, 
med TV-stativ (opptil 32”), 
USB-port og ladeflate for 
telefonen. Nytt lydanlegg er 
tilgjengelig med exciter og 
subwoofer, skjulte høyttalere 
og Bluetooth®.

Adrias nye digitale kontroller er 
enkel å bruke og gir oversikt over 
alle viktige funksjoner.

Konvekse overskap med opplyst profil og 
enkel trykklås. Tilgjengelig i to ulike design 
med integrerte LED-lys. Store garderobeskap 
og kjøkken med romslige skuffer med 
skuffeavdelere til bestikk og kjøkkenredskaper. 
Bad med oppbevaringsplass til toalettsaker. Stor 
garasje med minimum 120 cm høyde (avhenger 
av modell), to dører, 220v- og 12v-kontakter 
og LED-lys. Stillegående bodelsdør med 
multifunksjonelt oppbevaringsrom.

Nytt, sentralt plassert service-om-
råde for enkel tilgang til teknisk 
utstyr og den isolerte ferskvanns-
tanken, som har fått ny plassering 
og rommer 120 l.

Med kaffemaskin fra 
Nespresso får du perfekt 
kaffe hver gang. Veier 2,3 

kg, med 0,6l vanntank 
som kan fjernes og 

oppbevaringsboks for 
brukte kapsler.

SENKESENG  
I FRONT

Senkesenga i front er 
perfekt integrert med 

forbedret tilgang, ny 
belysning og ventilasjon. 

Sengeområdet er 1250 
x 2000 mm, altså større 
enn i tidligere modeller. 
I tillegg er det lysere og 
gir bedre takhøyde når 

senga ikke er i bruk.

Alt er revurdert og utbedret, med nye og innovative løsninger 
for en inspirerende livsstil.

INSPIRERENDE LØSNINGER



TEKSTILER

INTERIØRDESIGN Velg mellom interiørdesign Moro (Supreme) eller Naturale (Plus).

Velg fra vårt sortiment av tekstiler og sett ditt personlige preg på interiøret.

Klassiske Matrix Axess-modeller er også tilgjengelige  
på Fiat Ducato, se nettside for detaljer.

TEKNISK
INFO

MER

WWW.ADRIA.NO

*Noen funksjoner er ikke tilgjengelige på alle modeller. Vennligst sjekk www.adria.no for hver enkelt modells spesifikasjoner og tekniske 
detaljer. Adria tar forbehold om eventuelle trykkfeil og saksfeil. Kontakt alltid din forhandler dersom du har spørsmål.

PLANLØSNINGERm at r i x

møt din nye matrix på adria.no

Adria AB
Box 15

561 06 Tenhult - Sverige

MORO
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NATURALE

MABEL (Plus) LEATHER CHARLES (Tillval)NATHAN (Supreme) LEATHER EDWARD (Tillval)
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670 DC  
L   7485 (mm)  
B   2299 (mm)  4      4

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

670 SC  
L   7485 (mm)  
B   2299 (mm)  4      4

670 SL  
L   7485 (mm)  
B   2299 (mm)  4     4+1

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

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

670 SC  
L   7485 (mm)  
B   2299 (mm)  4      4

670 SL  
L   7485 (mm)  
B   2299 (mm)  4     4+1

600 DT  
L   6985 (mm)  
B   2299 (mm)  4      4


