
VANIT 2021

Seikkailuittesi inspiraatio



Adria Mobilin missio on inspiroida ihmisiä unohtumattomaan liikkuvaan matkailuun ja tämä on ohjannut meidän vapaa-ajan 
ajoneuvojen designia ja valmistusta vIimeiset 55-vuotta. Visiomme on että Adria on haluttavin vapaa-ajan ajoneuvo merkki, siitä 
syystä etsimme kokoajan uusia insipiraatioita designiin, premium laatua unohtamatta. Tarjoamme luokkansa johtavia Vaneja ja 
tuomme uusia pohjaratkaisuja ja yksityiskohtien parannuksia kaikkiin tuote ryhmiin. Suunniteltu ja valmistettu meidän huippu 
moderneissa tuotanto tiloissa, turvana luokkansa johtava takuu ja yli 500 Adria jälleenmyyjää Euroopassa ja sen ulkopuolella, 
tunnet olosi kotoisaksi, missä tahansa liikutkin.

Nauti unohtumattomista kokemuksista seikkailessasi Adrialla.

Sonja Gole. Pääjohtaja – Adria Mobil.

#inspiringadventures

Seikkailuittesi        inspiraatio



LÖYDÄ LISÄÄ INSPIRATIONS -LEHDESTÄ, VERKOSSA 
WWW.ADRIA-MOBIL.COM



Katso filmi tehtaalta www.adria-mobil.com/movies
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PALKITUT
AJONEUVOT

Adrian Vaneja palkitaan jatkuvasti 
suunnittelusta, innovaatioista 

ja laadustaan. Katso lisätietoja 
verkkosivuilta. Katso lisätietoja 

www.adria-mobil.com

INTOHIMO  
Adria Mobil on suunnitellut ja 
valmistanut ajoneuvoja Adria merkillä 
vuodesta 1965, 55 vuotta kokemusta, 
sovellettuna tunteella jokaiseen 
ajoneuvoon.

INNOSTAVA DESIGN
Pyrimme inspiroimaan seikkailujasi 
Vanilla jotka on suunniteltu elämiseen 
ja matkustamiseen.

MAAILMANLUOKAN VALMISTUS
Alan edistyneimmät tuotantolaitokset, ISO 9001 & EFQM 5 star -sertifioitu 
liiketoiminta ja laadunhallintastandardit.

PREMIUM LAATU
Adria Vaneilla on hyvä maine laadun, luotettavuuden ja kestävyyden suhteen. 
Teemme suurimman osan omista huonekaluistamme ja valvomme laatuamme 
koko valmistus- ja testausprosessin ajan.

KESTÄVÄ KEHITYS
Olemme sitoutuneet ympäristön 
suojeluun ja ympäristöstandardien 
noudattamiseen. 
Ympäristöjärjestelmämme on 
sertifioitu ISO 14001 -standardin 
mukaisesti. Olemme myös sitoutuneet 
kestävään kehitykseen sekä 
ympäristövaikutusten ehkäisemiseen 
ja vähentämiseen.

MIELEN RAUHAA 
Adrian Vaneilla on kattava takuu ja yli 
500 Adria jälleenmyyjää Euroopassa ja 
Euroopan ulkopuolella jotka takaavat 
erinomaisen palvelun.

Syyt Adrian valitsemiseen eivät ole koskaan olleet näin vakuuttavia. Innostava suunnittelu, 
elegantti tyyli ja loistavan laatu kasvattaa Adria omistajien joukkoa.

Miksi valita Adria?
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Kohokohdat
Parhaiten myyvät uuden sukupolven Vanit tarjoavat 
nyt enemmän valinnanvaraa kuin koskaan.

KODIKAS TUNNELMA 

Palkittu Twin Supreme ja muu mallisto 
inspiraatio vakiona.

INNOSTAVA DESIGN AVAIN TOIMINNOT 

Koe Adrian Exclusive Design 
SunRoof® ja panoraamaikkuna Twin 

Supreme mallisssa ja avoin ohjaamon 
yläosa nyt kaikissa malleissa.

TWINIT: 
kohtaa uusi sukupolvi

Uuden sukupolven Vanimme tarjoavat parasta suunnittelua, 
ainutlaatuisia ominaisuuksia ja parhaita alustat.

Löydä innostavia ratkaisuja, esimerkiksi 
mallit, joissa on kylpyhuone kääntyvillä 
suihkuseinällä. Uusi parannettu eristys 

Twin Supreme- ja Plus-malleissa.

INNOSTAVAT RATKAISUT

Tilavat ergonomiset sisätilat ja 
mukavan kodikkaat sängyt ja 

kylpyhuoneet.

Asumistilan avaruus ja ohjaamon 
avoin yläosa tekee tilasta ilmavan 

ja tilavan.

NYKYAIKAISET OLESKELUTILAT



adriavanit 7

K
oh

ok
oh

da
t

TWIN SUPREME 640 SPB 
FAMILY POHJARATKAISU

Uusi perheille suunnattu pohjaratkaisu jopa 5 hengelle, 
Truma lämmityksellä, isolla tavaratilalla ja 4 istuinpaikalla.

UUDET TWIN AXESS MALLIT 

Twin Axessissa uutuutena avoin ohjaamon yläosa.  
Alustana joko Fiat tai Citroen.

PALKITUT VANIT

Uuden sukupolven Twin Supreme 
palkittiin suunnittelustaa European 

Innovation Award palkinnolla.

Tutustu kaikkiin pohjaratlkaisuihin ja 
kokeile 360°: n esittelyä osoitteessa 
www.adria-mobil.com

Inspiration. Löydä lisää Inspirations 
-lehdestä, verkossa www.adria-mobil.com



adria vanit8

Suunniteltu 
asumiseen

Asuminen
Uusi nykyaikainen ja tilava sisustus.

Keittiöt
Älykkäästi suunnitellut tilavat 

ja toimivat keittiöt. 

Makuuhuoneet
Laaja valikoima pohja- ja makuuhuone 

ratkaisuja mukavilla patjoilla.

Kylpyhuoneet
Laaja valikoima pesuhuone ratkaisuja.

och badrumslösningar. 

Varasto
Suuret tavaratilat optimoiduilla 

säilytysratkaisut. 

Multimedia
Älykkäitä ratkaisuja viihteeseen ja 

helpompaan elämiseen.

YKSITYISKOHDAT RATKAISEE
Kaikki matkailuautomme on suunniteltu asumiseen, missä 

yksityiskohdat ovat tärkeitä ja jokainen senttimetri lasketaan. 
Suunnittelu- ja rakennustaito, jossa kaikki on oikeassa paikassa, 

perustuu vuosikymmenien kokemukseen, 
ja se näkyy Adrian jokaisessa pohjaratkaisussa.

Tutustu kaikkiin pohjaratlkaisuihin ja 
kokeile 360°: n esittelyä osoitteessa 

www.adria-mobil.com
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Nykyaikaiset asuintilat uusilla kalusteilla,
 niitä täydentävillä tekstiilivalikoimilla.

asuminen

Älykkäällä valaistuksen ohjauksella, 
spotti-, LED-valoilla on helppo hallita 

tunnelmaa kaikissa asuintiloissa.



keittiöt
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Tyylikkäät, toimivat ja ergonomiset keittiöt.



kylpyhuoneet
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Kompakti ja käytännöllinen kylpyhuone laadukkaalla 
varustuksella. Duplex-kylpyhuoneratkaisu kääntyvällä seinällä.



makuuhuoneet
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Useita nukkumisratkaisuja, 
optimoidut sängyn pituudet ja todella mukavat patjat.
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HERÄÄ JOKA AAMU 
LEVÄNNEENÄ JA FREESSINÄ.

Luxe-patjamme tarjoavat huippu 
mukavuutta ja tukea. Niissä on 
erittäin kestävä vaahtorakenne, 

helppohoitoinen kangas ja luonnollinen 
suoja bakteereilta, hajuilta ja 

staattiselta sähköltä.

Jokainen seikkailu alkaa kunnon yöunilla.

KANGAS SILVER SUOJAUS

air knitted kangas

saa pestä 40°

anti-statisk

antibakteerinen

100%

100% uonnollinen

hajuton

myrkytön

ilmakuivaus 
(ei uivaurummussa)

vetoketju



GENERAL

valaistus multimedia
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Älykkäällä valaistuksen ohjauksella, 
spotti-, LED-valoilla on helppo hallita 

tunnelmaa kaikissa asuintiloissa.

Kehittyneet viihde-elektroniikan ja asumistekniikan 
digitaaliset säätöjärjestelmät

Jotkut ominaisuudet eivät ole saatavana kaikkiin malleihin. 
Tarkemmat tiedot www.adria-mobil.com



varasto
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Optimoidut säilytystilat, 
kaikelle on paikkansa.



adria vanit16

2
VUODEN*ADRIA

takuu

7
VUODEN*ADRIA

TIIVIYS takuu

Suunniteltu toimimaan
TEEMME ASIAT ERI TAVALLA.

Valitse Van, jossa kaikki on huolellisesti suunniteltua, kehitettyä ja testattua 
mukavuuden ja turvallisuuden takaamiseksi. 

Suunniteltu esittämään kymmenellä keskeisellä syillä, miksi teemme asioita eri 
tavalla. Suunniteltu toimimaan kymmenen keskeisen 

asian takia jossa toimimme eritavalla.

1_INNOSTAVA DESIGN.
Saumattomasti yhdistetyt ja 
nykyaikaiset tila ratkaisut ovat adrian 
tunnusmerkkejä.

2_ALUSTAT.
Täydellinen yhteensopivuus alustan 
kanssa, Euro6 moottorit ja kuljettajan 
apujärjestelmät sekä Fiatilta että 
Citroenilta. Activen alustana toimii 
Renault Trafic.

3_KORI RAKENNE. 
Vahva rakenteinen korirakenne 7 
vuoden tiiviys takuulla.

4_ERISTE.
Viimeisimmät lämmöneristysmateriaalit, 
hienostunut lämmön ja ilmavirran 
hallinta Adrian 'Thermo-build' 
-standardien mukaisesti.

5_LÄMMITYS.
Truma lämmitys (joissain malleissa 
valittavana Webasto lämmitin). 
Saatavana myös lämmitetty ja eristetty 
harmaavesisäiliö.

6_ILMAN VIRTAUS. 
Adrian kehittynyt Air Flow System 
takaa jokaiseen ajoneuvoon hyvin 
suunnitellun ja toimivan ilmanvaihdon. 

7_IKKUNAT & OVET. 
Kehys-ikkunat, soft-closing ovet ja 
Sun Roof® katto-ikkuna Twin Supreme 
-malleissa antaa valoa ja parantaa 
tarvittaessa ilmanvaihtoa.

8_KALUSTEET & SÄILYTYS. 
Käsityönä tehdyt kaapistot on 
rakennettu toimimaan hyvin yhteen 
lämmityksen ja ilmanvaihdon kanssa 
tarjoten runsaasti säilytystilaa.

9_MUKAVUUS. 
Nykyaikaiset asuintilat, joissa tila 
ja toiminnallisuus on optimoitu 
mukavan asumisen ja kodikkuuden 
saavuttamiseksi.

10_ASIAKASPALVELU.
Kahden vuoden takuu, 7 vuoden 
tiiveystakuu, yli 500 myynti/
huoltopistettä, lisäksi automerkin oma 
tiepalvelu autttaa jos jää takuuaikana 
tienpäälle.
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TEKNISTÄ 
TIETOA 

LISÄÄ

WWW.ADRIA-MOBIL.COM

ILMASTOINTI 

Adria Twinit sopivat ympäri vuotiseen 
käyttöön, sen mahdollistaa  Truma-
lämmitys, Adria 'Thermobuild' 
-eristysstandardit ja loistava ilmankierto.

LÄMMITYS

Lämmityksen tehokkuus on varmistettu kylmäkammio testauksella, joka 
mahdollistaa käytön kaikkina vuodenaikoina. Truma lämmitys, 
Webasto jossain malleissa. 

ÄÄRIMMILLEEN TESTATTU

Kaikki Twinit on testattu omassa 
kylmäkammiossamme -40 - +60 
välisissä lämpötiloissa.

ILMANKIERRON HALLINTA

Adrian integroitu ilmavirtausjärjestelmä 
hoitaa ilman, jäähdytyksen ja 
lämmityksen optimaalisen kierron.

ERISTYS

Kaikissa Adria Vaneissa on 
edistykselliset eristysmateriaalit, 
parhaat lämmityssuunnittelut ja 
ilmankierto ympäri vuoden.

Adria Twinit sopivat ympäri 
vuotiseen käyttöön, sen 
mahdollistaa  Truma-
lämmitys, Adria 'Thermobuild' 
-eristysstandardit ja loistava 
ilmankierto.

Ilmastointi

*kaikissa malleissa ei välttämättä ole kaikkia esiteltyjä ominaisuuksia. Tutustu tarkemmmin www.adria.fi

Tässä uudet ominaisuudett:

1 Vähentyneet lämpösillat ja uudet 
lämpökatkot.

2 Uusi kierrätetty Ecofiber 40 
-materiaali, lämpösidottu 
parempaan eristykseen.

3 Parempi eristys ja ilmalukot 
ovien ja ikkunoiden ympärillä.

4 Uudet höyryesteet tiivistymisen 
estämiseksi.

TWIN SUPREME JA PLUS

Suunniteltu uudelleen paremman eristyksen, 
kosteuden hallinnan ja pienempien lämpöhäviöiden vuoksi.
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Peruutuskamera Peruutustutka

LED PÄIVÄNVALOT Black bezel***

Vetokoukku

15" Kapselit 16" Kapselit16" Alumiinivanteet 16" Alumiinivanteet (heavy)

1 Kiiltävän musta maski + 
ajovalot mustalla kehyksellä 

2 Maalattu etupuskuri

3 Sumuvalot

TÄYDELLISESTI INTEGROITU

Suunniteltu integroitumaan 
täydellieseti perusajoneuvoon, 

ajamisen ilon takaa uusimmat Euro 
6.d-moottorit ja edistyneet kuljettajan 

aputekniikat. 

5 Vakionopeussäädin

KORKEA TASOINEN KOJELAUTA

alustat

1

2

3

4

5

1 Nahkainen 
ohjauspyörä ja 
vaihdekepin nuppi 

2 Hopeanväriset 
raitisilma suuttimet

3 Automaattinen 
ilmastointi

4 9-vaihteinen 
automaatti vaihteisto***

TWIN SUPREME
PLUS/AXESS 

Vanit integroitu täydellisesti Fiat 
Ducatoon, uusimmilla Euro 

6-moottoreilla, AdBlue lisäaine 
pienentää päästöjä ja moottoreissa 
on erinomainen vääntömomentti ja 

suorituskyky. 

TWIN AXESS
 

Uusi Twin Axess Vanit ovat myös saatavissa Citroen Jumperina. Citroen Jumper 
tarjoaa kevyemmät, taloudelliset ja hyvävääntöiset Euro 6.2 moottorit tehoiltaan 

120, 140 tai 165 HV.
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Adria Twinit Fiat Ducatolla, uusimilla Euro 6 koneilla joissa nyt 
AdBlue tekniikka. Moottoreissa on aiempaa parempi vääntö ja 
pienemmät päästöarvot.

Fiatin johtava perusajoneuvo tarjoaa joukon luokan johtavia 
ominaisuuksia:

• Henkilöautomainen ohjaamo, kääntyvät kapteeni-istuimet.

• Henkilöautomainen ohjaamo valttavana useita värejä.

• Elektronisesti ohjattu, tehokas suoraruiskutus 2,3l turbodiesel 
Euro 6.d -moottori.

• Euro 6.d 2,3l Multi-jet moottorit, tehot 120,140, 160 tai  
180 hv.

• Manuaali tai automaatti-ilmastointi lisävarusteena

• ESP Electronic Stability Control nyt vakiona

• Start&Stop (vakio 160 hv ja 180 hv), Optiona 140 hv

• Kuljettajan avustinjärjestelmät mm. kätevä Tabletti/Älypuhelin 
-pidin USB -liitännällä.

• 60L tai 75L polttoainetankki mallista riippuen (90L 
polttoainetankki lisävarusteena)

• Uusi 9 vaihteinen automaattivaihteisto 

LISÄVARUSTEET

• Bluetooth radio, MP3 ja integroitu navigaattori

• Electronic Stability Control (ESC),

• Luistonesto ja alamäkiavustin sekä nopeudenrajoitin.

• Safety Pack (jarruavustin, sadetunnistin sekä muita toimintoja)

• Tarjolla 15" tai 16" alumiinivanteita

• Peruutus tutka

• Peruutus kamera

• Vetokoukku

**kaikissa malleissa ei välttämättä ole kaikkia esiteltyjä ominaisuuksia. 
Tutustu tarkemmmin www.adria.fi

Fiat ducato
TWIN SUPREME | PLUS | AXESS

VAKIO KOJELAUTA

3

1 2DIN DAB radio  
navigaattorilla

2 Radion käyttönapit 
ohjauspyörässä 

3 Pullo / mukiteline

Citroen Jumper tarjoaa kevyemmät, taloudelliset ja 
hyvävääntöiset Euro 6.2 moottorit tehoiltaan 120, 140 tai 165 hv. 

• Henkilöautomainen ohjaamo, kääntyvät kapteeni-istuimet.

• Valikoima uusia 2.0 l Blue HDI Euro 6 moottoreita, joissa SCR 
(AdBlue) teknologia.

• Vain manuaalivaihteisto.

• Manuaalinen ilmastointi.

• Sähkötoimiset ja lämmitteiset peilit.

• Sähkötoimiset ja lämmitetyt sivupeilit.

• Kuljettajan apuvälineinä mm. ESP ja ESC.

• Start&Stop.

LISÄVARUSTEET

• Bluetooth radio, MP3 -soitin ja integroitu navigaattori.

• 15" ja 16" pyörät (teräs tai aluvanteet 35L -alustaan).

• Luistonesto ja alamäkiavustin.

• Nopeudenrajoitin.

• Peruutuskamera.

• Peruutustutka.

• Vetokoukku.

TWIN AXESS
Citroën jumper

2

1



Vanit
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34

v a n i t

sivu

26

sivu

30

t w i n  s u p r e m e

sivu

t w i n  a x e s st w i n  p l u s



t w i n i t

Pakene tavallista.
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K O H T A A  U U S I  S U K U P O L V I
Pakene tavallista meidän uusilla Twineillä. Mallistossa löytyy todella käytännölliset ja mukavat pohjaratkaisut.

Tutut varusteet kuten eksklusiivinen SunRoof® Twin Supreme -mallissa ja 'Cabin-loft' avoin ohjaamon yläosa nyt kaikissa malleissa. 

On aika paeta tavallista.

T W I N I T

T W I N  S U P R E M E

T W I N  A X E S S

T W I N  P L U S

t w i n m a l l i s t o

600 SPB 

640 SGX 

640 SLB

640 SPB FAMILY

600 SPB 

640 SGX 

640 SLB 

600 SP 

600 SP FAMILY 

640 SL

s a a t
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360° WALKTHROUGH
Astu sisälle Twiniin, 
katso 360° näkymä 
www.adria-mobil.com

t w i n i t

Ulkopinnat Uuden sukupolven Twinit runsailla varusteilla alustana Fiat Ducato tai 
Citroen Jumper (vain Axess mallit).

1 Alustana Fiat 
Ducato tai 
Citroen Jumper 
(Axess mallit).

2 Henkilöautomainen 
ohjaamo eri väri 
vaihtoehdoilla.

3 Uudet teippaukset.

4 Karmilliset ikkunat.

5 Adria Exclusive 
Design SunRoof®  
panoraama ikkunalla 
(Supreme).

6 Ovet Soft-
closing tekniikalla ja 
hyönteisverkolla.

7 LED ulkovalo.

8 Eristetty ja 
lämmitetty 
harmaavesisäiliö.

9 Peruutuskameran 
esiasennus.

10 Sähkötoiminen 
sivuovi 
lisävarusteena.



t w i n m a l l i s t o

Sisustus ominaisuudet
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I. Nykyaikainen 
sisustus älykkäällä 
valaistusjärjestelmällä. 

II. Adria Exclusive 
Design SunRoof® 
panoraamaikkunalla 
(Supreme).

III. ‘Cabin-loft’ avoin 
ohjaamon yläosa kaikissa 
malleissa.

IV. Uusi keittiö.  V. Ruokailutilan pöytä on 
laajennettavissa ja sitä 
voidaan käyttää ulkona.

VI. Kylpyhuoneratkaisujen 
valinta.

VII. Truma ja Webasto 
lämmitys (tietyt mallit).
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t w i n s u p r e m e

PAKENE TAVALLISTA TWIN SUPREMELLA.
The European Innovation Award winning Van jossa on varusteet kuten 

eksklusiivinen SunRoof® panoraamaikkunalla ja 'Cabin-loft' avoin ohjaamon 
yläosa ja parannetut soft-close ovet, uusia ominaisuuksia 

keittiössä ja parannettu eristys.
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Korkeat vaatimukset täyttävä sisustus 
Onyx -kalusteilla ja korkeakiiltoisilla 
yläkaapistoilla, uusi keittiö ja Duplex 

-pesuhuone tekevät Twin Supremesta 
todella ylellisen.



t w i n s u p r e m e
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t w i n p l u s
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PAKENE TAVALLISTA TWIN PLUS.
Isot kattoikkunat tuovat valoa ja uusi 'cabin loft' integrointi asuinosan kanssa 

lisää avaruutta ja päätilaa. Ergonominen ja nykyaikainen sisustus, parannetuilla 
soft-close ovillla, keittiössä uusia ominaisuuksia 

ja parannettu eristys.



t w i n p l u s
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PAKENE TAVANOMAISTA TWIN AXESS
Uuden sukupolven muotoilu, mukaan lukien ‘cabin loft’ ohjaamon avoin 

yläosa on nyt myös Axess-malleissa. Iso kattoikkuna tuo valoa ja tilan tunteen. 
Ergonominen, nykyaikainen sisustus, jossa uusi keittiö. Tarjolla myös uusia 

pohjaratkaisuja.

t w i n a x e s s



t w i n a x e s s
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600 SPB
P 5998 (mm)
L 2050 (mm)

600 SPB
P 5998 (mm)
L 2050 (mm)

600 SP
P 5998 (mm)
L 2050 (mm)

640 SGX
P 6363 (mm)
L 2050 (mm)

600 SP FAMILY
P 5998 (mm)
L 2050 (mm)

640 SLB
P 6363 (mm)
L 2050 (mm)

640 SPB FAMILY
P 6363 (mm)
L 2050 (mm)

640 SGX
P 6363 (mm)
L 2050 (mm)

640 SL
P 6363 (mm)
L 2050 (mm)

640 SLB
P 6363 (mm)
L 2050 (mm)

TEKNISTÄ 
TIETOA 

LISÄÄ

WWW.ADRIA-MOBIL.COM
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2+2

2+2

4 2

4 2

4 2

4 2

4 4

4 2+1 4 4

4 2

4 2

4 2+1
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PÄÄKOHDAT PÄÄOMINAISUUDET

Tai

Tai

• Fiat Ducato urheilullisella teippauksella.
• Adrian Ekslusiivinen Sunroof® ja 

panoraamaikkuna.
• Uudet avarat sisätilat ja uusi valaistus
• Duplex -pesuhuoneratkaisu.
• Uudet kankaat ja uudelleenmuotoillut 

istuinpatjat, laajennettava pöytä.
• Makuuhuoneessa erillisvuoteet tai 

parivuode.
• Sähkötoimisesti nostettava vuode SGX 

-layoutissa.
• Ruokailutilan pöytä, käytettävissä myös 

ulkona.

• Kompressorijääkaappi 90l tai 152l 
mallista riippuen.

• Truma lämmitin ruokailutilassa 
(Webasto SGX mallissa). 
 
Lisävarusteita:

• Sähkötoiminen sivuliukuovi.
• Isofix -lastenistuinkiinnitykset.
• Lisävuode ruokailutilaan.
• Hyttysverkko-ovi.
• Tehdasasennettuna (markiisi, 

aurinkopaneeli, kattoilmastointilaite).

• Fiat Ducato tai Citroen Jumper alusta.
• cabin loft' avoin ohjaamon yläosa ja uusi 

valaistus.
• Iso kattoikkuna 700 x 500 mm.
• Makuuhuoneessa joko erillisvuoteet tai 

parivuode.
• Kompakti pesuhuoneratkaisu suihkulla.
• Kompressorijääkaappi 90l, 2 liekkinen 

liesi
• Truma lämmitys (Webasto 600SP 

mallissa).
• Ruokailuryhmän pöydässä jatkettava 

jalka ja mahdollisuus käyttää ulkona.
• Peruutuskameran asennusvalmius. 

Lisävarusteita:
• Isofix -lastenistuinkiinnitykset.
• Hyttysverkko-ovi.
• Sähkötoiminen sivuovi 
• Tehdasasennettuna (markiisi,  

aurinkopaneeli, kattoilmastointilaite).

• Fiat Ducato urheilullisin teippauksin.
• Uudet avarat sisätilat.
• Suuri kattoikkuna dineten päällä  

700 x 500 mm (ei 540 SP).
• Uudelleenmuotoillut istuinpatjat ruokailu-

tilassa, laajennettava pöytä.
• Makuuhuoneessa erillis -tai parivuode tai 

kerrosvuode.
• Kompressorijääkaappi 90l, 115l tai 152l 

mallista riippuen.
• Ruokailutilan pöytä jatkettavalla jalalla, 

voidaan käyttää myös ulkona.
• Truma lämmitys (Webasto SGX mallissa).  

Lisävarusteita:
• Sähkötoiminen sivuliukuovi.
• sofix -lastenistuinkiinnitykset.
• Hyttysverkko-ovi.
• Tehdasasennettuna (markiisi,  

aurinkopaneeli, kattoilmastointilaite).

Tai

t w i n s p o h j a r a t k a i s u t

PITUUS
5998 - 6363 mm
LEVEYS
2050 mm
KORKEUS
2580 mm
PAINO
3500 kg
FIAT 6D MOOTTORI
2,3 120  / 140 / 160 / 180 HV

PITUUS
5998 - 6363 mm
LEVEYS
2050 mm
KORKEUS
2580 mm
PAINO
3300 - 3500 kg
FIAT 6D MOOTTORI
2,3 120  / 140 / 160 / 180 HV

PITUUS
5998 - 6363 mm
LEVEYS
2050 mm
KORKEUS
2580 mm
PAINO
3300 - 3500 kg
FIAT 6D MOOTTORI
2,3 120  / 140 / 160 / 180 HV
CITROËN 6D MOOTTORI
2,2 120 / 140 / 165 HV

P = PITUUS   L = LEVEYS         ISTUINTEN MÄÄRÄ   MAKUUPAIKKOJEN MÄÄRÄ          KEITTIÖ    PÖYTÄ   ISTUIN RYHMÄ    VAATEKAAPPI    MAKUUPAIKAT    KYLPYHUONE    LATTIA



ONYX

SANDY WHITE/ SANDY BROWN

SANDY BROWN
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VALKOINEN

HOPEA METALLIVÄRI

VALKOINEN

ULKOPUOLI SISUSTUS
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VÄRI

VALKOINEN

HOPEA 
METALLIVÄRI 

MUSTA 
METALLIVÄRI

HARMAA 
METALLIVÄRI 

LAGO BLUE

PUNAINEN

EXPEDITION 
HARMAA

ORANSSI 
METALLIVÄRI

VALKOINEN

HOPEA 
METALLIVÄRI 

MUSTA 
METALLIVÄRI

HARMAA 
METALLIVÄRI 

LAGO BLUE

PUNAINEN

EXPEDITION 
HARMAA

ORANSSI 
METALLIVÄRI

VALKOINEN

HOPEA 
METALLIVÄRI

MUSTA 
METALLIVÄRI

DUCATO 
VALKOINEN

HOPEAN 
HARMAA 
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pehmusteet 
& koristetyynyt

Tarjolla on laaja valikoima tyynyjä eriväreissä 
jotka mahdollistavat henkilökohtaisemman 
tyylin luomisen.

www.adria-mobil.com sivuilta löytyy 
lisätietoa.

AUTUMN 
CALMNESS  

(Axess)

SOPHISTICATED 
CLASSIC  
(Supreme)

CHERRY 
PUNCH  
(Plus)

Valmiiina lähtöön!

Seikkaillessa tarvitaan erilaisia lisävarusteita. Nämä varusteet voidaan tilata 
lisävarusteena tehtaalta. 

• Markiisi
• Katolle asennettu asuinosan ilmastointi.
• Aurinkopaneeli.

Lisävarusteet

* Valitsemasi sisustuksen kanssa voit valita minkä koristetyynysarjan tahansa.

VALINNAINEN nahkamallistoVERHOILUT

LEATHER VAASTGLEN

BRONSON

t w i n s m u o t o i l u

BAXTER
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Maailmaluokan partnerit

PRIMOŽ ROGLIČ
Maailmanluokan pyöräilijä ja Adria-

suurlähettiläs Sloveniasta, neljäs vuoden 
2018 Tour de Francessa, Tour of 

Slovenia 2018 -voittaja ja vuoden 2019 
Giro d’Italiassa kolmas. Primož käyttää 
Sonic Supreme autoaan tukikohtana 
harjoituksissa, kilpailuissa ja lomalla.

ADRIA MOBIL CYCLING TEAM 
Adria-Mobilin pyöräilyjoukkue on 
UCI: n Eurooppa-kiertueen suurin 
slovenialainen pyöräilijäjoukkue. 

Lisätietoja www.adria-mobil-cycling.com

ADRIAN VAPAA-AJAN AJONEUVOT 
OVAT MESTAREIDEN VALINTA.

TINA MAZE 
Kaksinkertainen Maailmanmestari ja 

Kaksinkertainen Olympiakultamitalisti. 
Yksi kaikkien aikojen parhaista 

alpinisteista, Tina Maze Sloveniasta 
käyttää Twin Supremeaan etsiessään 

lunta ja aaltoja. 

Katso #vanlife www.adria-mobil.com
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JAKOV FAK
Ampumahiihdon Kaksinkertainen 
Maailmanmestari, Hopeaa 2018 

Talviolympialaisissa ja Pronssia Vancouverissa 
2010. Jakov on Adria -lähettiläs ja käyttää 
Sonic Supremeaan harjoittelunsa apuna.

KTM FACTORY  
RACING TEAM

Joka tammikuu vuodesta 2013 
alkaen Red Bull KTM Factory 
Racing Team vie Dakar-ralliin 

Etelä-Amerikkaan joukon Adrian 
Sonic ja Matrix matkailuautoja. 
Myös räätälöidyt Adrian Twinit 
ovat tukeneet Dakar voittajien 

tiimiä MXGP MM kisoissa. 

SOSIAALINEN MEDIA 
Jaa Adria seikkailusi Facebook, 

Instagram, YouTube and Pinteres.

LÖYDÄ LISÄÄ INSPIRATIONS -LEHDESTÄ, VERKOSSA WWW.ADRIA-MOBIL.COM



Tämän esitteen tarkoitus on havainnollistava. Esitteen kuvissa voi olla elementtejä jotka eivät kuulu perusvarustukseen tai esittävät toisen markkina-alueen tuotetta. Tuotteet 
voivat myös vaihdella teknisen tai kaupallisen syyn tai viranomaissäännösten erilaisuuden vuoksi. Ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään saadaksesi yksityiskohtaista tietoa 
ennen ostopäätöstä. Julkaisija: Adria Mobil, d.o.o. 

Julkaisija: Adria Mobil, d.o.o.; Art Direction: Pubblimarket2; Tuotanto: Enigma d.o.o.; Kuvat: Branko Čeak, Jože Maček, Jure Horvat, Styling: Nataša Mandelj Čeak; Cover photo: 
Matija Pospihalj; Lifestyle photos: Simone Benedetti, Daniele Molineris, Luca Masarà, Shutterstock, iStock, themediumgray.com; Styling: Claudia Barberi, Pubblimarket2; 
KTM Images: Rally Zone; Photo Adria Mobil Cycling: Vid Ponikvar|Sportida; Renders: Inpac d.o.o.; Copy: Neil Morley; Lythography: Tomo Per; Kiitokset: Müller, Amfibija, My 
Dream Journey; Painettu: Printera Grupa d.o.o.

Kabe-Adria Oy
Meiramitie 3
01510 Vantaa

Slovenia 
Matkailuvaunusi määränpääsi 
www.slovenia.info


