
Uuden sukupolven Adora, myydyin matkailuvaunumme on entistä parempi. Markkinoiden aerodynaamisin vaunu, tunnistettava Adria muoto 
ja erityisen suuri panoraamaikkuna, leveämpi ovi ja fiksut säilytystilat. Tyylikäs sisustus, jossa on uusi keittiö, kylpyhuone, makuuhuone ja 
nykyaikaiset asuintilat. Kaikki on uutta ja sinua varten suunniteltua. Saatavana laaja valikoima pohjaratkaisuja.

Kohtaa Adoran uusi sukupolvi.

Suunniteltu sinulle. 



Suunnittelijamme inspiroituivat palkitusta Astellasta 
luomalla kokonaan uuden sukupolven vaunu mallin.

Adorassa on aina ollut kaikista vau-
nuista suurin panoraamaikkuna ja 

uusi in-line-malli on vielä suurempi 
ja tuo sisätiloihin uskomattoman va-
lon ja tilan tunteen. Sisältää integroi-
dut pimennysverhot ja hyttysverkot. 

Uudet Led-takavalot 
antavat modernin 
ulkonäön.

Tämä innovatiivinen ominaisuus ohjaa 
tuulen virtausta ja on tuttu Astellasta. Ohja-
imet on suunniteltu ilmailu- ja avaruusalan 

ammattilaisten kanssa, näyttävät tyylikkäiltä 
ja tekevät vetämisestä helpompaa.

Uudesssa Adorassa 
on uudet autotyyppiset 
teippaukset tutulla 
Adria tyylillä..

AL-KO Alusta turval-
liseen ja vakaaseen 
vetoon, turvavetopäällä 
ja valinnaisvarusteena 
saatava ATC vaunun veto 
hallintajärjestelmä.

Adrian suunnittelijat ottivat Adoran parhaat 
ominaisuudet ja paransivat niitä.

ULKOPUOLEN OMINAISUUDET

• Uusi ulkopuoli puhtaalla muotoilulla

• Uusi extra iso panoraamaikkuna

• Avarat oleskelutilat

• Helppo sisäänkäynti leveästÄ ulko-ovesta

•  integroitut säilytystilat.

UUSI MUOTOILU

UUDET INTEGROIDUT 
OMINAISUUDET

UUSI IN-LINE 
PANORAAMAIKKUNA

UUDET LED TAKAVALOT

UUDET AERODYNAAMISET 
TUULEN OHJAIMET

UUSI ULKOPUOLEN 
TEIPPAUS

ALUSTA

ULKOPINNAT

INSPIROITU DESIGN AVAIN TOIMINNOT 
”Näet vaikutteita uraauurtavasta Astellasta, 

jossa on todella puhtaat linjat ja integroidut 

LED-monitoimivalot takana. Vaunulla on 

uusi tyylikäs etuosa, entistä suurempi 

panoraamaikkuna ja uudet innovatiiviset ja 

aerodynaamiset tuulenohjaimet parantamaan 

veto-ominaisuuksia. Sisältä löytyy älykkäitä 

ja kodikkaita ominaisuuksia. Suunniteltu 

nautittavaksi lomallasi.” 

 
Erna Povh,  
Adria Caravan -tuotepäällikkö
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Uusi sukupolvi luo kodin tunteen, tilavilla ja tyylikkäillä sisätiloilla.

•     Elegantti sisustus, tilavat sisätilat ja moderni sisustus

•     Uusi valaistusjärjestelmä säädettävällä tunnelmalla.

•     Avarat tilat isolla panoraamaikkunalla.

•     Uusi äänentoisto systeemi piilossa olevilla kauttimilla

•     Järjestelmälliset varastotilat, myös henkilökohtaisille tavaroille.

•     Lämmitys joko Trumalla tai Aldella, mukavuutta vuoden ympäri.

KODIKAS TUNNELMA

SISUTUKSEN KOHOKOHDAT  

Adoran asuintilat on suunniteltu juuri sinulle.

OLOHUONE

Suuri panoraamaikkuna tarkoittaa 
avaraa asumista, upeaa luonnon 
valoa. Mukava uusi istuin- ja 
ruokailutila tarjoaa parannetun 
mukavuuden ja joustavan asuintilan. 
Helpompi sängyn tekeminen 
dinetteen eli ruokailutilaan. Kestävä, 
kevyt taitettava pöytä ja  päätuet 
lisäävät mukavuutta päivällä.

NYKYISET ELINTILAT

KOE ADORA
KATSO ELOKUVA

Tutustu lisää
www.adria-mobil.com

KATSO 360°
näkymä 

www.adria-mobil.com
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KEITTIÖ

PESUHUONE  MAKUUHUONE

Uusi kodikas keittiösuunnittelu 
on saanut inspiraation parhaista 

kotikeittiöistä. Lisää työtaso tilaa, 
enemmän säilytystilaa, muka-
an lukien tilavat jaetut laatikot, 

monitoiminen ripustustaso ja 
parhaat koneet. 

Adrian  uudessa Ergo 
pesuhuoneessa, on pois 
taitettava pesuallas, enem-
män tilaa, uusi valaistus ja 
paljon säilytystilaa.

Uudet makuuhuone 
ratkaisut, useilla säng-
ynmuodoilla joissa on 

Evopore® patjat, takaavat 
hyvät yöunet.

ADORA 613 PK  

Adora 613 PK uusi pohjaratkaisu, 
2 aikuiselle ja 1-3 lapselle, 
kaikki sängyt 2m pitkiä. Vaunun 
takaosassa Adria Exclusive Design® 
-takahuoneisto lisämajoitustilaksi 
ja se toimii myös hienosti päivisin 
lepo tai leikkitilana. Tilasta löytyy 
iso panoraama takaikkuna ja kaksi 
paikka televisiolle.

SISUTUKSEN KOHOKOHDAT 

UUSI ADRIA MACH

MULTI-MEDIA

SÄILYTYS

MACH etäohjaus järjestelmä 
tarjolla lisävarusteena. 

MACH valvoo avaintoimintoja, 
tarkkailee toimintoja, tarjoaa 

käyttöohjekirjat, navigoinnin ja 
mobiilin toimiston ominaisuu-

det kuten WiFin.

Enemmän säilytystilaa ajattelit. 
Helppo käyttöinen kaasukotelo 
ulkopuolella ja sisäpuolella on 
isot kuperat yläkaapit. Suuret 
vaatekaapit ja monikäyttöiset 
säilytystilat keittiössä, isot 
laatikostot. Henkilökohtaisten 
tavaraoiden säilytystilat 
pesuhuoneessa.

Nauti liitettävyydestä, uudesta 
digitaalisesta ohjauspaneelista ja 
monista multimediaratkaisuista, 
kuten uusi korkealaatuinen äänijä-
rjestelmä piilokaiuttimilla, Blueto-
oth®-vahvistin, TV-piste pidikkeellä 
ja useita USB-pistokkeita

TUTKI LISÄÄ 
adria-mobil.com/inspirations

Kaikki on tarkistettu ja parannettu innovatiivisilla 
uusilla ratkaisuilla. 

INSPIROIDUT RATKAISUT
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POHJARATKAISUT

TEKSTIILIT JA KORISTETYYNYT   Adora tarjoaa 4 sisustusvaihtoehtoa ja valikoiman koristetyynyjä.

Kabe-Adria Oy
Meiramitie 3

01510 Vantaalöydä uusi adora adria-mobil.com

472 UP  
P    5385 (mm)  
L   2299 (mm)       4

502 UL  
P    5725 (mm)  
L   2299 (mm)       5

522 UP  
P    5910 (mm)  
L   2299 (mm)       4

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

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

572 UT  
P    6400 (mm)  
L   2299 (mm)       4

2 
+

1

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

2x/3x

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

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

2x / 3x

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

DARK ALMONDS MORGAN
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