Astella. Nieuwe luxe serie.
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ONLINE OP

WWW.ADRIABENELUX.COM

Bekijk de video op
www.adriaastella.com.

Astella. Nieuwe luxe ervaring.
Durf te dromen. Ken jij dé perfecte plek? Iedereen heeft een droom, van dat vakantiehuis aan het meer, bij
zee of in de bergen, weg van het dagelijkse genieten van je eigen luxe.
De nieuwe Astella van Adria, geïnspireerd door dromen. Ons doel? Iets creëren als geen ander. Is het een luxe
caravan of een stacaravan? Je kunt het achter de auto vervoeren als een gewone caravan of opstellen als een
stacaravan en makkelijk verplaatsen als je wilt. Of misschien is het de combinatie van beide.

baanbrekend

SOEPELE LIJNEN

PUUR ONTWERP

C O N T I N U E I N N O VAT I E

dat is de filosofie van Adria en voor
Astella. Het ontwerpteam kreeg
als opdracht een inspirerend nieuw
luxe vakantiehuis, op wielen, te
ontwerpen.

Projectleider Erna Povh zegt: “In plaats van te kijken
naar wat er al was op het gebied van caravans,
doken we in de vakantie-ervaring zoals wij die willen
brengen. Je zou kunnen zeggen dat we het traditionele
denken op z’n kop hebben gezet en een baanbrekend
concept hebben ontwikkeld.”
“Het resultaat is een innovatief en uniek thuis.
Sommigen zullen het zien als een zeer luxe caravan,
omdat het nog steeds te trekken is. Anderen bekijken
het als een mobiel vakantiehuis of stacaravan. Hoe je
het ook noemt, het is een luxe vakantiehuis dat je kunt
plaatsen én verplaatsen waar en wanneer je wilt.”

en puur van vorm en ontwerp, voor een baanbrekende luxe lijn. Geen
onnodige details; soepel, functioneel en elegant. Royaal interieur met in
elkaar overvloeiende ruimtes. Onze nieuwste lijn: luxueus in eenvoud.

“Het gevoel dat alles is, zoals het hoort”.

GEVORMD DOOR DE WIND

BEWEZEN AERODYNAMICA

geen obstakels en bewezen aerodynamica, geleerd van de
luchtvaartindustrie, om de luchtstroom tijdens het rijden zo optimaal
mogelijk te houden. Uniek exterieur profiel, een blik in de toekomst.

“Het is het gevoel als door de wind gevormd.”

ONTDEK UW PERFECTE LEEFOMGEVING

E E N Z IJ N

Een exclusief en open interieur dat vloeiend overloopt naar buiten dankzij
de grote ramen en panoramadeuren. Voel u thuis en tegelijk verbonden
met uw natuurlijke omgeving.

“Het is het gevoel dat je één bent met de natuur.”

LUXUEUS IN ZIJN EENVOUD

LUX E ERVARING

Ruime in elkaar overvloeiende ruimtes, een luxe accommodatie. Luxe
doucheruimte, royale keuken en een open leefruimte voor binnen “buiten
leven”. Een rustig goed georganiseerd interieur waar u kunt ontspannen.

“Het is het gevoel dat je in je droomhuis bent.”

designed for living

het

gaat

om

de

details

Astella brengt een nieuwe stijl, met moderne lijnen en royale ruimtes,
ontworpen om te leven, op uw manier. In de uitvoering en indeling die het
best bij u past.

Het voelt als een
luxe strandhuis.

Wonen
Luxe modern interieur ontwerp.
Vloeiende indelingen, met royale
leefruimtes, aangevuld met luxe
details en materialen.

keuken

De keuken lijkt uit een penthouse te komen.
Compleet met ergonomische principes, stijl,
ruimte en functionaliteit. Het luxe Corian®
werkblad en de kwaliteitsapparatuur maken het
helemaal af.

slaapkamer

Privé, luxe slaapkamer als thuis met innovatief bedienbare
verlichting en het bed met comfortabele Octasprings®
matrassen.
m u lt i

-media

Media controller, meerdere USB aansluitingen en goed
geplaatste LCD-arm en Bluetooth versterker.

Alles binnen handbereik.
Een slaapkamer
om verliefd op te
worden.

opbergruimte

De opbergruimte is
geoptimaliseerd in gebruik en
volume.

Voor alles is een
plek te vinden.

verlichting

Exclusieve LED contour verlichting aan de buitenkant en flexibel te
gebruiken spots en LED verlichting binnen. Creëer uw eigen sfeer
en geniet.

Intelligent ontworpen en geplaatste verlichting rondom.

badkamer

Pure luxe.

Een ruime en ergonomisch ontworpen badkamer/toiletruimte
in boetiek-stijl met ruime aparte douchecabine en luxe
douchegarnituur.

designed to perform

prestatie

van

wereldklasse

.

Astella is ontworpen, ontwikkeld en getest om veiligheid, comfort en plezier te geven.
Een ware prestatie gebouwd om lang van te genieten.
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JAAR* ADRIA
garantie

INTELLIGENT ONTWERP

LUCHTSTROOM

Exclusief interieur ontwerp met een uniek aangezicht en geïntegreerde LED contour
verlichting.

Adria Air Flow voor ventilatie en verwarming, zonder condensvorming.
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JAAR* ADRIA

GARANTIE op
waterdichtheid

RAMEN & DEUREN
CHASSIS

In de opbouw geïntegreerd AL-KO chassis voor optimale torsiesterkte.

Geïntegreerde ramen en panoaramadeuren laten veel natuurlijk licht binnen en
zorgen voor ventilatie.

C O N S T R U C T I E VA N D E O P B O U W

MEUBILAIR EN OPBERGRUIMTE

Adria ‘Comprex’ opbouw constructie voor langdurig genieten.

Zorgvuldig gemaakt meubelwerk zitcomfort “als thuis”. Voldoende bergruimte.

K L I M A AT B E H E E R S I N G

COMFORT

Astella is voorzien van Alde vloeistofverwarming en voorbereid op het plaatsen van
een airconditioning.

Tijdloos interieur ontwerp met veel ruimte.

I S O L AT I E

Service en onderhoud bij geselecteerde Adria dealers.

NAZORG

Geconstrueerd volgens Adria’s “Thermo Build standards”.

*Beschikbaarheid wisselt per model. Ga naar www.adriabenelux.com voor informatie over specifieke modellen.

constructie
Adria’s ‘Comprex’ combineert de torsiekracht van hout,

PA N O R A M A D E U R E N

de duurzaamheid van polyurethaan en de vochtwerende

Adria exclusief ontwerp met dubbele panoramadeuren voor
binnen-buiten leven:

eigenschappen van polyester.
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1

Triplex paneel

2

Polyurethaan afdichting

3

EPS Styropor isolatie

4

Polyester buitenbeplating
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Polyester bodemplaat

6

Hout verstevigd profiel

7

XPS Styrofoam isolatie
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GETEST TOT HET EXTREME

Astella is tot het extreme getest in onze
klimaatkamer, inclusief 35 graden warmte
verschil in 4 uur, en heeft onze intensieve
Regentest doorstaan in onze Watertestkamer.

•

Openslaande deuren;

•

Dubbelwandig, duurzaam acryl;

•

Geïntegreerd dubbel sluitingsmechanisme;

•

Geïntegreerde hordeur;

•

Isolatie, warmte en ventilatie management, geen condensatie.

Bekijk de Astella video op:
www.adriaastella.com

T R E K I N F O R M AT I E

Dankzij de bewezen aerodynamische eigenschappen en het AL-KO chassis
is Astella te trekken als iedere andere caravan.

UW ASTELLA

Kies de ideale indeling voor uw perfecte vakantie.

astella
704HP

astella
754DP

360 GRADEN FOTO OP WWW.ADRIAASTELLA.COM.

astella
904HP

astella 704

HP

Een privé slaapkamer en royaal leefgedeelte, beiden met hun eigen panoramadeuren voor binnen-buiten leven.
Het “sofa-bed” biedt nog 2 slaapplaatsen extra voor logés.

7600 mm

2_4

8992 mm

Kg 2.500/3.000

2520 mm

silverstar
bluestar

Eigenschappen
• Dubbele panoramadeuren;
• Royale keuken;
• Luxe slaapkamer;
• Elegante doucheruimte;
• Geïntegreerde Alde verwarming.

astella 704

HP

Luxe interieur met meubilair “als thuis”.

Exclusieve
keuken met
Corian®
werkblad en
kwaliteitsapparatuur.

Slaapkamer met panoramadeuren voor binnen-buiten leven.
Bed voorzien van comfortabele Octasprings® matrassen..

astella 754

DP

Deze innovatieve indeling ademt het “thuis-gevoel” met de ruime woonkamer en doucheruimte. Dankzij het “sofabed” biedt het ook 4 slaapplaatsen.

8090 mm
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9477 mm

Kg 2.500/3.000

2520 mm

silverstar
bluestar

Eigenschappen
• Ruime in elkaar overvloeinde leefruimtes;
• Exclusieve panoramadeuren;
• Luxe slaapkamer met panoramaraam;
• Elegante luxe doucheruimte;
• Een sofa die makkelijk te veranderen is in een extra slaapplaats.

Bed met Octasprings® matrassen.

Goed uitgeruste keuken met Corian® werkblad en kwaliteitsapparatuur.

astella 754
Elegante doucheruimte in luxe boetiek-stijl.

DP

astella 904

HP

Het ideale vakantiehuis voor het hele gezin. Royale ruimtes om in te leven en 2 tot 6 slaapplaatsen dankzij het
stapel-bedsysteem.

9538 mm
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10922 mm

Kg 2.800/3.000

2522 mm

silverstar
bluestar

Eigenschappen
• Goed uitegruste keuken;
• Adria exclusief: stapel-bed oplossing;
• Ruime slaapkamer;
• Exclusieve panoramadeuren;
• Geïntegreerde Alde verwarming.

astella 904

Volledig uitgeruste
keuken met Corian®
werkblad.

HP

adria mach
MOBILE ARTIFICIAL INTELLIGENCE
C O M M U N I C AT I O N S H A R D WA R E
Astella biedt Adria MACH applicatie als optie; slimme bediening (op afstand) van de
belangrijkste functies in je tweede huis.

maak

het

leven

eenvoudig

BELANGRIJKE FUNCTIES OP
AFSTAND BEDIEND
verlichting, verwarming, koelen,
accu, water, gas, koelkast (met
statistieken en voorspelling)

hoe

JE KAMPEERMIDDEL OP
AFSTAND ONDER CONTROLE
interactieve en slimme handleiding,
horizontaal stellen, belangrijkste
technische gegevens

werkt

mach

?

installeer

the App vanaf Google Play of ga
naar adria-mobil.com/mach

creëer

NAVIGATIE & POI
vulstations in de buurt en een
grote POI database (Adria dealers,
campings, parkeerplaatsen,
restaurants, bezienswaardigheden)

MOBIEL KANTOOR
wif-fi hotspot
(bij aanschaf SIM-kaart)

je Adria ID

verbind

met jouw kampeermiddel.

veel

MACH is geschikt voor smartphones, tablets (Android, iOS) en computers (web app). MACH
functioneert ook in afgelegen gebieden zonder mobiel signaal dankzij het interne geheugen.
Voor sommige functies is een SIM-kaart noodzakelijk.

GA NAAR WWW.ADRIA-MOBIL.COM/MACH VOOR MEER INFORMATIE.

plezier

comfort
UW STIJL. UW PLEK.
Een vakantiehuis in uw stijl. Op de manier zoals u leeft.

INTERIEUR
Geniet van vloeiend in elkaar overlopende ruimtes gekenmerkt door stijl en elegantie.

BLUESTAR

SILVERSTAR

OPTIES
Kies voor accessoires als:
• Thule 6,0 m luifel in bijpassende kleur
• Magnetron
• Clima Aventa 2,4kw airconditioning
• Adria MACH
VOOR MEER INFORMATIE GA NAAR WWW.ADRIAASTELLA.COM.

exclusief van Adria
DE NIEUWE ASTELLA IS EXCLUSIEF ONTWORPEN EN GEPRODUCEERD DOOR ADRIA MOBIL.

PA S S I E E N
E RVA R I N G

INTELLIGENT
ONTWERP

PRIJSWINNENDE
PRODUCTEN

K WA L I T E I T

WORLD CLASS
M A N U FA C T U R I N G

ZORGELOOSHEID

Adria produceert al sinds
1965 vrijetijdsvoertuigen en
stacaravans al vanaf 2004.

Adria loopt voorop als
het gaat om intelligent
ontwerp, technologie,
constructiemethoden en materialen.

Regelmatig winnen Adria
producten (internationale)
prijzen op het gebied
van innovatie en prijs/
kwaliteitverhouding.

Adria producten hebben
een reputatie op het
gebied van kwaliteit,
betrouwbaarheid en
duurzaamheid, mede
dankzij bewezen worldclass-manufacturing
procedures.

Adria produceert haar
producten in een van
de meest geavanceerde
fabrieken van
vrijetijdsvoertuigen volgens
ISO9001 en EN1647
standaarden.

Alle Adria producten worden
geleverd met uitstekende
garantievoorwaarden en
ondersteuning van een
zorgvuldig samengesteld
dealernetwerk.

accessoires

Adria Authorised
Astella Dealers

Kies uw ideale plek en maak het uw plek. Verlichting, decoratie, dat maakt Adria Astella,
uw Astella.

Vind uw Astella dealer op
www.adriaastella.com

w w w. n e w a s t e l l a . c o m

A D R I A B E N E L U X B . V.

3356 LX Papendrecht

Mededelingen: Het doel van deze brochure is illustratief. De foto’s kunnen elementen tonen die niet behoren tot de
standaard uitrusting of die behoren tot de uitrusting van andere landen dan de Benelux. Uit technisch of commercieel
oogpunt kunnen producten veranderen in overeenstemming met de geldende regel- en wetgeving. Neem contact op

Nederland

met de Adria dealer voor meer informatie.
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