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Navdih za vaše dogodivščine



Misija družbe Adria Mobil je ponuditi navdih za nepozabne mobilne prostočasne izkušnje, kar je že petinpetdeset let vodilo za 
naš pristop k oblikovanju ter izdelavi prikolic. Naša vizija za znamko Adria je biti najbolj zaželena znamka rekreacijskih vozil, zato 
vas želimo vedno navdihniti z oblikami in inovacijami ter vse to podkrepiti še z najboljšo kakovostjo. Ponujamo vodilne modele v 
tem razredu vozil in nove tlorise ter podrobne izboljšave v vseh svojih linijah. Po tem ko smo na trg postavili nagrajen in razkošen 
model prikolice Astella, vam zdaj predstavljamo še navdihnjeno novo generacijo prikolice Adora. Zasnovani in izdelani so v 
naših najsodobnejših obratih, spremlja pa jih tudi vrhunska garancija ter mreža več kot 500 Adrijinih zastopnikov v Evropi in po 
svetu. Vedno se boste počutili kot doma, ne glede na to, kam se odpravite. Uživajte v mnogih nepozabnih izkušnjah na svojih 
dogodivščinah z vozilom Adria.

Sonja Gole. Generalna direktorica – Adria Mobil

#inspiringadventures#inspiringadventures

Navdih     za vaše    dogodivščine



PREBERITE VEČ V NOVI IZDAJI REVIJE INSPIRATIONS, KI JE NA VOLJO NA NASLOVU:
WWW.ADRIA-MOBIL.COM



Adrijin proizvodni film je na voljo na: www.adria-mobil.com/movies
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VOZILA

Z vozili Adria redno osvajamo neodvisne 
nagrade za oblikovno zasnovo, inovacije, 

kakovost in razmerje med kakovostjo 
in ceno. Za več podrobnosti pojdite na 

www.adria-mobil.com

STRAST 
Družba Adria Mobil oblikuje in 
proizvaja rekreacijska vozila blagovne 
znamke Adria že od leta 1965. To 
pomeni 55 let izkušenj in strokovnega 
znanja, na kar se goreče zanašamo pri 
izdelavi vsakega vozila.

NAVDIHUJOČA ZASNOVA
Radi bi navdihnili vaše dogodivščine 
v prikolicah za kampiranje, ki so 
oblikovane za bivanje in za to, da 
najbolje služijo svojemu namenu.

PROIZVODNJA SVETOVNEGA RAZREDA
Najnaprednejši proizvodni obrati v panogi, certifikata ISO 9001 in EFQM s 
petimi zvezdicami za poslovno odličnost in doseganje standardov za upravljanje 
kakovosti.

VRHUNSKA KAKOVOST
Adrijini vani za kampiranje so znani po kakovosti, zanesljivosti in vzdržljivosti, saj 
so izdelani s preizkušenimi tehnikami proizvodnje avtomobilov. Večino notranje 
opreme izdelamo sami, hkrati pa skrbno nadzorujemo kakovost v vseh korakih 
proizvodnje in testiranja.

TRAJNOST
Zavezani smo okoljski trajnosti 
in delujemo skladno z okoljskimi 
standardi. Za svoj sistem ravnanja z 
okoljem imamo potrdilo ISO 14001. 
Prav tako smo zavezani trajnostnemu 
razvoju in preprečevanju ter 
zmanjševanju vplivov na okolje.

BREZSKRBNOST 
Podjetje Adria za svoje vane za 
kampiranje zagotavlja vrhunsko 
garancijo, mrežo več kot 500 
zastopnikov po celotni Evropi in svetu, 
obenem pa ponuja tudi vrhunske 
storitve za dobavo nadomestnih delov 
in servisne storitve.

Razlogi za izbor vozil Adria še nikoli niso bili tako mamljivi. Gre za kombinacijo navdihnjenih oblik, elegantnega 
sloga in najboljše kakovosti, zaradi katere se družina lastnikov vozil Adria še naprej povečuje.

Zakaj izbrati Adrio?



Poudarki
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OBČUTEK DOMAČNOSTI

NAVDIHUJOČA ZASNOVA PREPOZNAVNI ELEMENTI

Občutek domačnosti z elegantno 
notranjostjo in posebnim domačim 

vzdušjem.

Nove inovativne rešitve za 
udobno bivanje.

INOVATIVNE REŠITVE

Naši oblikovalci so uporabili najboljše 
prepoznavne elemente prikolice Adora 

in jih še izboljšali.

Naši oblikovalci so uporabili najboljše 
prepoznavne elemente modela 

Adora in jih še izboljšali. 

ADORA 
spoznajte novo generacijo

Zasnovana okoli vas. 
Adora, naša najbolje prodajana prikolica, je postala še boljša. 

Vse je novo in zasnovano po vaši meri.

Izbirajte med prikolico Astella za razkošno izkušnjo, prikolico Alpina za vse letne 
čase, legendarno prikolico Action, svetlo in lahko prikolico Altea, elegantno 

prikolico Aviva in zdaj tudi novo generacijo prikolice Adora. 
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SODOBNI BIVALNI PROSTORI

Bivalni prostori so zasnovani z 
upoštevanjem tega, 

kako želite živeti.

TLORISI MODELA ADORA 

Na voljo z različnimi tlorisi.   
 

ADRIA MACH 

Vključuje Adrijino mobilno aplikacijo za 
pametni nadzor MACH.  

 

NOVA ADORA 613 PK 

Adora 613 PK je naš nov tloris za 
družine, ki ima dodatne namestitvene 

možnosti v zadnjem delu.



Poudarki
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Nemški svet za oblikovanje – 
zmagovalec na Tekmovanju 

za avtomobilske znamke
(Automotive Brand Contest), 

ki je prejel nagrado za 
oblikovanje izdelkov in 
komunikacijski dizajn.

ASTELLA. 
NOVA LUKSUZNA LINIJA. 

NOVA LUKSUZNA IZKUŠNJA. 

V nagrajenem modelu Astella lahko 
doživite razkošen počitniški dom, 
ki mu ni para. Edinstveni tlorisi, od 

katerih ima vsak dvojna panoramska 
vrata za bivanje tako v notranjosti kot 

na prostem.

Za model Astella je na voljo poseben 
katalog, lahko pa obiščete tudi 

spletno mesto
www.newastella.com

ALPINA 

Še vedno najboljša prikolica za 
vse letne čase, ki pa ima zdaj še 

preoblikovano kopalnico Ergo s še bolj 
dodelanimi vodovodnimi priključki. 
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ADRIA MACH 

Za upravljanje ključnih funkcij, 
spremljanje pripomočkov, dostop do 

uporabniških priročnikov, podatkov za 
navigacijo in funkcij mobilne pisarne si 
prenesite Adrijino mobilno aplikacijo za 

pametni nadzor MACH. (Na voljo za 
modele Astella, Alpina in Adora).

NOVA ZUNANJA GRAFIKA 

Nova grafika na zunanjosti 
pri vseh modelih.

NOVO OBLAZINJENJE

Nov izbor oblazinjenja, zaradi katerega 
se boste bolj počutili kot doma.

Inspiration. Preberite več v novi izdaji 
revije Inspirations, ki je na voljo na naslovu 
www.adria-mobil.com
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Zasnovane za bivanje

1 Bivanje
Sodobna nova zasnova notranjosti in 

prostorno bivanje.

2 Kuhinje
Pametno oblikovane kuhinje z 
odlično prostorsko zasnovo in 

funkcionalnostjo.

3 Spalnice
Bogata izbira zasnov spalnic z 

udobnimi vzmetnicami.

4 Kopalnice
Praktične kopalnice v hotelskem slogu 

s kakovostno opremo in razkošnimi 
dodatki. 

5 Shranjevanje
Po vsej prikolici so na voljo 

optimizirane rešitve za shranjevanje z 
veliko prostornino.  

6 Večpredstavnost
Pametne rešitve za razvedrilo 

in lažje bivanje.

PODROBNOSTI ŠTEJEJO
V vseh naših prikolicah, zasnovanih za bivanje, šteje vsaka podrobnost in je 

izkoriščen vsak centimeter. Koncept tlorisov in konstrukcije, po katerem je vse 
na svojem mestu, je plod več desetletij učenja, ki ga Adria skrbno izrablja pri 

zasnovi vsakega novega tlorisa.

Oglejte si vse naše tlorise s 
360° spletnim ogledom 

na spletnem mestu 
www.adria-mobil.com



11adriaprikolice

bivanje

Sodobni bivalni prostori z izbiro pohištva, tekstilov in oblazinjenja.

S pametnim upravljanjem razsvetljave, ki vključuje reflektorje, 
LED-luči in svetila za vzdušje, lahko preprosto nadzorujete 

vzdušje v vseh bivalnih prostorih. 



kuhinje
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Zasnova kuhinj temelji na ergonomskih načelih, s slogom,  
odlično prostornostjo in funkcionalnostjo ter  

najboljšimi gospodinjskimi aparati.



kopalnice
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Praktične kopalnice v hotelskem slogu s kakovostno 
opremo in razkošnimi dodatki.



spalnice
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Izbor rešitev za spanje z enostavno dostopnimi ležišči z optimiziranimi 
dimenzijami, zasnovo razsvetljave in zares udobnimi vzmetnicami. 
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Vsaka dogodivščina se začne z dobrim spancem.

VSAKO JUTRO SE ZBUDITE 
SPOČITI IN OSVEŽENI.

Naše vzmetnice Luxe zagotavljajo 
vrhunsko udobje in podporo. Imajo 

zelo odporno peno, tkanino, za katero 
je enostavno skrbeti, ter naravno 

zaščito pred bakterijami, neprijetnimi 
vonjavami in statiko. 

zračno pleten 
tekstil

pralno pri 40°

TEKSTIL ZAŠČITA SILVER

brez statike

preprečuje 
neprijetne vonjave

brez strupov

zaščita pred 
bakterijami

100%

100 % naravno

sušenje na zraku 
(ne strojno)

zadrga



shranjevanje večpredstavnost
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Po vsem vozilu so na voljo prostorne 
rešitve za shranjevanje za vse,  

kar potrebujete.

Rešitve namenjene razvedrilu, vključno z vhodi za USB,  
zvočnimi sistemi in ojačevalci s tehnologijo Bluetooth®.

Nekatere funkcije morda niso na voljo pri vseh modelih. 
Specifikacije in tehnični opis posameznih modelov najdete na 

www.adria-mobil.com



adria MACH

KAKO DELUJE APLIKACIJA MACH
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Mobile Artificial intelligence Communications Hardware (mobilna komunikacijska strojna oprema, ki uporablja umetno 
inteligenco). Naša mobilna aplikacija za pametni nadzor je na voljo za modele Astella, Alpina in Adora. 
 

Z Adrijino aplikacijo MACH je vse preprosto!

DALJINSKO UPRAVLJANJE 
KLJUČNIH FUNKCIJ  

Daljinsko upravljanje pomembnih 
funkcij (luči, ogrevanje, elektrika, voda, 

plin) s statistiko in napovedmi. 

NAVIGACIJA 
IN UPORABNE INFORMACIJE
Navigacija in uporabne informacije 

(vključno s prostori za kampiranje, parkirišči, 
trgovskimi mesti, znamenitostmi).

MOBILNA PISARNA*
Funkcionalnost dostopne točke WiFi 

za mobilno pisarno* (dostop do spleta, 
poslušanje spletnih radijskih postaj, 

gledanje televizije na spletu).

*Potrebna je kartica SIM.

UPRAVLJANJE VOZILA
Upravljajte svoje vozilo (izkoristite 

dostop do interaktivnih uporabniških 
priročnikov, bistvenih podatkov, 

informacij o niveliranju).

NAMESTITE 
aplikacijo iz trgovine Google Play 
ali Apple Store ali obiščite spletno 

stran adria-mobil.com/mach

USTVARITE
svojo Adrijino ID-kodo.

POVEŽITE
se v vaše vozilo.

UŽIVAJTE
v izkušnji, prilagojeni posebej za vas.
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LETNA*ADRIJINA
garancija

2

VODOTESNOST

LETNA*ADRIJINA
garancija

7

Zasnovane z namenom



WWW.ADRIA-MOBIL.COM

TEHNIČNIH
INFORMACIJ

VEČ

1_NAVDIHUJOČA ZASNOVA 
Edinstvene zasnove z dinamičnimi sprednjimi profili, elegantnimi zadnjimi stenami in prepoznavnimi 
elementi, kot so velika panoramska okna na mnogih modelih.

2_ŠASIJA 
Šasija AL-KO našega izbranega partnerja, izbrana in razvita za trpežno konstrukcijo, omogoča 
varnejšo uporabo in optimalno upravljanje teže.

3_KONSTRUKCIJA KAROSERIJE 
Modularna konstrukcija, pri kateri se uporabljajo najboljši materiali in metode izdelave, vključno z 
Adrijino edinstveno konstrukcijo karoserije Comprex.

4_NADZOR BIVALNEGA OZRAČJA
Vozila, zasnovana za bivanje v vseh letnih časih, z optimizirano učinkovitostjo ogrevanja, ki jo 
zagotavlja ogrevalni sistem Truma ali Alde, natančno zasnovo in preizkušanjem v naši 
klimatski komori. 

5_IZOLACIJA
Najsodobnejši materiali za toplotno izolacijo, prefinjen nadzor nad toploto in kroženjem zraka 
skladno z Adrijinimi standardi Thermo-build brez hladnih predelov.

6_KROŽENJE ZRAKA
Adrijin prefinjen sistem Air-Flow pomeni, da ima vsako vozilo vgrajen sistem za kroženje zraka in 
prezračevanje, ki preprečuje kondenzacijo.

7_OKNA & VRATA 
Velika panoramska okna z napredno zasnovo in vgrajenimi elementi. Vsa okna in vrata so vgrajena, 
da bi zagotavljala optimalno naravno osvetlitev, prezračevanje, zasebnost in varnost.

8_POHIŠTVO IN SHRANJEVANJE
Mojstrska kakovost pohištva ter ogrevalni sistem in sistem za kroženja zraka za optimalno toplotno 
učinkovitost. In dovolj prilagodljivega prostora za shranjevanje v vsakem vozilu.

9_UDOBJE
Sodobni bivalni prostori z optimiziranim prostorom in funkcionalnostjo za udobno bivanje in 
domače vzdušje.  

10_STORITVE ZA STRANKE 
Vrhunska dveletna splošna garancija in sedemletna garancija na vdor vode v sklopu standardne 
ponudbe, mreža več kot 500 zastopnikov ter učinkovite poprodajne in servisne storitve.

19adriaprikolice
*Nekatere funkcije morda niso na voljo pri vseh modelih. Specifikacije in tehnični opis posameznih modelov najdete na www.adria-mobil.com

Vse Adrijine prikolice so zasnovane z namenom. Vse je skrbno zasnovano, razvito in testirano, da bi vam zagotovili varnost, 
udobje in užitek. Izdelane so za dolgotrajno uporabo.

Delovanje v resničnem svetu
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KONSTRUKCIJA
Prikolice Adria so znane po svoji 

čvrsti izdelavi, ki odraža naš pristop 
k oblikovanju, izdelavi in upravljanju 

kakovosti. 

V Adrijini edinstveni konstrukciji 
karoserije Comprex so združeni 

raztezna moč lesa, trajnost 
poliuretana in sposobnost poliestra, 

da prepreči nastanek vlage.

Konstrukcija karoserije

VODOTESNOST

LETNA*ADRIJINA
garancija

7

Specifikacije in tehnični opis posameznih modelov najdete na www.adria-mobil.com

1 Kompozitna lesena plošča

2 Poliuretansko tesnilo

3 Stiropor EPS

4 Poliestrska obloga zunanjosti

5 Poliestrska obloga zunanjosti 

6 Izolacijska pena Stiropor XPS

7 Ojačan profil iz trdega lesa
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OGREVANJE
Ogrevalni sistem Truma za distribucijo 
toplega zraka je preprost za uporabo, 

na voljo pa je tudi neobvezno 
električno talno ogrevanje. Pri izbranih 
modelih ponujamo vgrajen ogrevalni 

sistem Alde, sistem centralnega 
ogrevanja na podlagi tekočine, ki 
toploto enakomerno razporedi po 

celotni prikolici. Pri izbranih modelih je 
na voljo talno ogrevanje Alde s toplo 

vodo.

Z Adrijino mobilno aplikacijo za 
pametni nadzor MACH je možno 

daljinsko upravljati ogrevanje, hlajenje 
in druge pripomočke v vozilu (na voljo 
za modele Astella, Alpina in Adora). 

Nadzor bivalnega ozračja

ADRIJINI 
STANDARDI THERMO-BUILD

Naše prikolice so izdelane skladno z 
Adrijinimi standardi Thermo-build, zato 
so primerne za celoletno uporabo. 
Vključujejo optimizirane izolacijske 
materiale, natančno zasnovo 
ogrevanja in Adrijin sistem Air Flow, 
ki omogoča kroženje zraka po celem 
vozilu. 

Vsa vozila so preizkušena v naši 
klimatski komori pri temperaturah  
od –40 °C do +60 °C in vlažnosti od 
45 % do 80 % med +30 °C in +60 °C. 

V toplejših razmerah je udobje 
zagotovljeno z dobrim prezračevanjem 
in vgrajenim zasenčenjem, vključno 
s toplotno zaščito in vgrajenimi 
komarniki na naših panoramskih 
oknih. 

Po izbiri je na voljo tudi neobvezna 
serijsko nameščena klimatska 
naprava.

TEHNOLOGIJA
Tehnologija plazemske obdelave je 

robotiziran proces, s katerim se očisti 
površina in nanese lepilo za popolno 
tesnjenje okenskih in vratnih spojev.
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Najboljša prikolica za vse letne čase.

a l p i n a
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s e r i j a a l p i n a

25adriaprikolice

Naša vrhunska linija prikolic Alpina je primerna za celoletno uporabo, zdaj pa je na voljo tudi z novo zunanjo grafiko in izboljšavami kopalnice 
Ergo ter vodovodnih priključkov. Najbolje prodajan model, ki združuje privlačno oblikovno zasnovo, veliko panoramsko okno, 

sodobno in prostorno notranjost, izjemno zmogljivost ter novo oblazinjenje. 

Najboljša prikolica za vse letne čase.

Adrijina mobilna aplikacija za 
pametni nadzor MACH. 
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Zunanjost

1 Adrijina 
konstrukcija 
»Comprex« z 
dodatno talno 
izolacijo.

2 Edinstvena 
oblikovna zasnova 
z novimi grafičnimi 
vzorci in širokimi 
vhodnimi vrati.

3 Zunanje zadnje 
luči LED z zavesno 
tehnologijo.

4 Zelo veliko 
panoramsko okno 
pri večini tlorisov.

5 Okna Seitz 
DeLuxe z vgrajenim 
komarnikom in 
senčili.

6 Šasija AL-KO. 7 Pnevmatike 
Continental in na 
novo oblikovana 
aluminijasta platišča 
Adria.
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360° SPLETNI OGLED
Vstopite v prikolico Alpina in 
se odpravite na 360° spletni 
ogled na spletnem mestu 
www.adria-mobil.com

Alpina je najbolje prodajana prikolica v hladnejšem skandinavskem podnebju, zaradi svojih izjemnih specifikacij in odličnih 
zmogljivosti v vseh letnih časih pa se zdaj neverjetno prodaja tudi vsepovsod drugod po Evropi.  

VODOTESNOST

LETNA*ADRIJINA
garancija

7



Notranjost

s e r i j a a l p i n a

I. Veliki elegantni bivalni 
prostori za atrijski slog 
bivanja.

II. Optimizirano 
shranjevanje, vključno 
z globokimi omaricami 
konkavne oblike.

III. Uporabnikom 
prijazne rešitve, vključno 
z ojačevalnikom s 
tehnologijo Bluetooth® in 
vhodi za USB.

IV. Različna vzdušja z 
novim bogatim sistemom 
prilagodljive razsvetljave.

V. Adrijina kuhinja Smart 
z udobjem doma in 
najboljšimi napravami.

VI. Nova kopalnica Ergo z 
izboljšanimi vodovodnimi 
priključki.  

VII. Vgrajen ogrevalni 
sistem Alde.

27adriaprikolice
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s e r i j a a l p i n a
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Modeli Alpina zagotavljajo razkošen in prostoren občutek bivanja,  
drugačen kot pri drugih prikolicah, z zelo velikimi bivalnimi prostori in 

elegantnim, prestižnim vzdušjem. Hkrati je prikolica zelo praktična  
in trpežna ter ponuja veliko raznovrstnih funkcij.
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583 LP
D 6411 (mm)
Š 2460 (mm) 4

753 HK
D 8091 (mm)
Š 2460 (mm) 7/8

753 HT
D 8091 (mm)
Š 2460 (mm) 5

753 UP
D 8110 (mm)
Š 2460 (mm) 6

763 UK
D 8236 (mm)
Š 2460 (mm) 8/9

903 HT
D 9533 (mm)
Š 2460 (mm) 9

613 UT
D 6761 (mm)
Š 2460 (mm) 4

663 HT
D 7281 (mm)
Š 2460 (mm) 5

663 PT
D 7251 (mm)
Š 2460 (mm) 6/7

663 UK
D 7232 (mm)
Š 2460 (mm) 6/7

30 adria prikolice

D = DOLŽINA   Š = ŠIRINA         ŠTEVILO LEŽIŠČ      KUHINJA   MIZA    SEDEŽNI DEL    GARDEROBA    LEŽIŠČA    KOPALNICA    TLA

WWW.ADRIA-MOBIL.COM

TEHNIČNIH
INFORMACIJ

VEČ
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KLJUČNE prednosti

KLJUČNE izbirne možnosti

Izbor TEKSTILOV

NOVO oblazinjenje
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• Edinstvena zasnova zunanjosti z 
novo grafiko.

• Konstrukcija karoserije Comprex in 
600 mm široka vhodna vrata.

• Zunanje luči LED z zavesno 
tehnologijo.

• Okna Seitz DeLuxe z vgrajenim 
komarnikom in senčili.

• Šasija AL-KO za vse modele.
• Veliki bivalni prostori z elegantno 

notranjostjo in izbiro oblazinjenja.
• Zelo veliko panoramsko okno pri 

večini tlorisov.
• Udobne spalnice z naborom 

različnih vrst postelj.

• Optimizirano shranjevanje, vključno 
z globokimi omaricami konkavne 
oblike.

• Uporabnikom prijazne rešitve, 
vključno z ojačevalnikom s 
tehnologijo Bluetooth® in vhodi za 
USB.

• Nadstropne postelje, ki se 
enostavno raztegnejo, za izbrane 
tlorise.

• Različna vzdušja s sistemom 
prilagodljive razsvetljave.

• Kuhinja Smart s tremi gorilniki in 
najboljšimi napravami.

• Nova kopalnica Ergo z izboljšanimi 
vodovodnimi priključki.

• Vgrajen ogrevalni sistem Alde.

• Adrijina mobilna aplikacija za pametni nadzor MACH.
• Serijsko dodana klimatska naprava.
• Izbor oblazinjenja.

POMMERY MORGAN

EDGAR L. MATTHIASE

Na voljo je bogata izbira oblazinjenja in barv blazin, s katerimi lahko v 
vozilo vnesete veliko več osebnega sloga! 

Za več informacij in možnosti za posamezna vozila obiščite 
www.adria-mobil.com

SUMMER VIBESDREAM HARMONY GREY PLANET

WARM BROWNS

BROWNIES

MYSTIC GARDEN
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SPOZNAJTE 
NOVO 
GENERACIJO

Zasnovana okoli vas.



A D O R A
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Adrijina mobilna aplikacija za 
pametni nadzor MACH. 
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33adriaprikolice

S P O Z N A J T E  N O V O  G E N E R A C I J O 
Nova generacija modela Adora, naše najbolje prodajane prikolice, je zdaj še boljša. Gre za najbolj aerodinamično prikolico, ki je zdaj na voljo.  

Njena silhueta je značilna za prikolice Adria in ima zelo veliko povezano panoramsko okno, širša vrata in pametne rešitve za shranjevanje.  
Počutite se kot doma v elegantni notranjosti z novo kuhinjo, kopalnico, spalnico in sodobnimi bivalnimi prostori.

 
Vse je novo in zasnovano po vaši meri.
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NAVDIHUJOČA ZASNOVA

1 NOVA ZASNOVA ZUNANJOSTI, čista in elegantna, z novimi grafičnimi vzorci.

2 NOVA ZASNOVA ZADNJE STENE z novimi večfunkcijskimi LED-lučmi.

3 NOVO PANORAMSKO OKNO, širša povezana zasnova, na voljo za večino tlorisov.

4 ZMOGLJIVA ŠASIJA AL-KO s stabilnostnim spojem AKS. 

5 INOVATIVNI DEFLEKTORJI VETRA za učinkovitejšo vleko.

6 ŠIROKA VHODNA VRATA in dvojno zastekljena »ravna« zatemnjena okna.

7 NOVE REŠITVE ZA SHRANJEVANJE Z VEČ PROSTORNINE, profil za šotor in vgrajeni ročaji.

8 LITA PLATIŠČA in pnevmatike Continental.

NOVA SILHUETA

NOVI VGRAJENI 
ELEMENTI

Naši oblikovalci so poiskali navdih pri 
nagrajenem modelu Astella in za novo 
generacijo prikolic ustvarili popolnoma 

novo obliko. 

Zunanjost
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Oblikovalci vozil Adria so uporabili 
najboljše prepoznavne elemente 
prikolice Adora in jih še izboljšali.

PREPOZNAVNI ELEMENTI 

NOVE LUČI LED

Na voljo je nova 
oblika večfunkcijskih 
zadnjih luči LED za 
avtomobilski slog
in funkcionalnost.

NOVI AERODINAMIČNI 
DEFLEKTORJI VETRA

Ta inovativni element pomaga pri 
razpršitvi vetra, je videti eleganten in 

omogoča boljšo zmogljivost vleke.

NOVA GRAFIKA NA 
ZUNANJOSTI

Nov model Adora ima 
nove grafične vzorce v 
avtomobilskem slogu ter že 
znane lastnosti vozil Adria.

ZMOGLJIVA ŠASIJA

Šasija AL-KO za varnejšo in 
stabilnejšo vleko s stabilnostnim 
spojem AKS in neobveznim 
sistemom za krmiljenje prikolic 
ATC.

ADRIA 
MACH

Vključuje Adrijino 
mobilno aplikacijo za 
pametni nadzor MACH.

NOVO POVEZANO 
PANORAMSKO OKNO

Naša nova povezana oblikovna zasnova 
omogoča več svetlobe in občutek prostornosti 

za atrijski slog bivanja. Vključuje vgrajeno 
zasenčenje in funkcije zračenja.
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OBČUTEK DOMAČNOSTI 

Nova generacija modelov 
omogoča domač občutek z 

elegantno notranjostjo in večjimi 
prostori, novimi mehkejšimi in bolj 
integriranimi oblikami ter posebnim 

domačim vzdušjem.

360° SPLETNI OGLED
Vstopite v prikolico Adora in se 
odpravite na 360° spletni ogled 

na spletnem mestu 
www.adria-mobil.com

• 
Nov sistem razsvetljave za 

ustvarjanje prilagodljivega vzdušja.
•

Atrijsko bivanje z zelo velikim 
panoramskim oknom.

•
Nov zvočni sistem z vgrajenimi 

skritimi zvočniki.
•

Prostori za organizirano shranjevanje 
z namenskimi mesti za shranjevanje 

osebnih predmetov.
•

Ogrevalna sistema Truma ali Alde.
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Notranjost
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I. Povsem nova zasnova 
notranjosti z domačim 
vzdušjem, ki omogoča 
atrijsko bivanje.

II. Udobne postelje z 
vzmetnicami Evopore®.

III. Udobne postelje z 
vzmetnicami Evopore®.

IV. Digitalni upravljalnik, 
zvočni sistem, ojačevalnik 
s tehnologijo Bluetooth® in 
vhodi za USB.

V. Nova oblikovna 
zasnova kuhinje z odličnimi 
rešitvami za shranjevanje in 
najboljšimi aparati.

VI. Nova oblika kopalnice 
Ergo z neobveznimi 
inovativnimi rešitvami za 
shranjevanje.

VII. Ogrevalni sistem Alde 
ali Truma z možnostjo 
električnega talnega 
ogrevanja.



Notranjost
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SODOBNI BIVALNI PROSTORI

DNEVNI PROSTOR  

Veliko panoramsko okno omogoča 
atrijsko bivanje z naravno svetlobo, 

prilagodljivim zasenčenjem in 
prezračevanjem. 

•
Dnevni prostor pod velikim 

panoramskim oknom.
•

Jedilni prostor z udobnimi sedeži.
•

Enostavno raztegljiva 
dodatna postelja.

•
Trpežna lahka zložljiva miza.

•
Naslonjala za glavo, ki omogočajo 

še več udobja.  

Bivalni prostori modela Adora so 
oblikovani z upoštevanjem tega, 

kako želite živeti.



s e r i j a a d o r a

39adriaprikolice

KUHINJA 

Novo obliko, ki se zgleduje po domači 
kuhinji, so navdihnile nekatere izmed 
najboljših domačih kuhinj. 

• Elegantne zgornje omarice konkavne oblike, ki imajo večjo prostornino.
• Predali z veliko nosilnostjo.
• Večfunkcijski profil za obešanje.
• Visokokakovostni aparati.

KOPALNICA  

V naši novi kopalnici Ergo je nov zložljiv 
umivalnik, več prostora, nova razsvetljava in 
veliko prostora za shranjevanje.

• Izboljšan sistem za zlaganje umivalnika.
• Učinkovito odtekanje vode in uporaba.
• Prostor za shranjevanje osebnih predmetov.
• Prilagodljiva razsvetljava.



Notranjost
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Izbira tlorisov, zasnovanih z 
upoštevanjem tega, kako želite živeti, 

vključno z edinstvenimi tlorisi za 
družine.

SODOBNI BIVALNI PROSTORI

ADORA 613 PK  

Adora 613 PK, naš nov tloris za 
družine, dva odrasla in enega do tri 
otroke, z dvometrskimi posteljami. 
Zaradi dodatnih namestitvenih 
možnosti v zadnjem delu, ki imajo 
obliko Adria Exclusive Design®, 
je kot nalašč tudi za goste. Je 
tudi ravno prava izbira za dnevni 
počitek ali prostor za igro pod novim 
panoramskim oknom v delu vozila. V 
tem prostoru sta dve točki za TV.

SPALNICA

Nove oblike spalnice z vsemi 
velikostmi postelj, ki omogočajo 
odličen spanec. 

• Višje postelje.
• Razkošne vzmetnice Evopore®.
• Prilagodljiva razsvetljava.
• Prostor za shranjevanje osebnih 

predmetov.
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INOVATIVNE REŠITVE

Vse je bilo preučeno in izboljšano, 
prav tako pa smo uvedli nove rešitve 

za udobno bivanje ter standardno 
največjo dovoljeno težo, ki jo lahko 

naložimo v vozilo.

SHRANJEVANJE 

Več prostora za shranjevanje, kot si lahko predstavljate. Prostor za shranjevanje 
plinske jeklenke z enostavnim dostopom zunaj in velike zgornje omarice 
konkavne oblike znotraj. Velike omare in večnamenski prostor za shranjevanje 
v kuhinji, vključno z velikimi predali in prostorom za shranjevanje kuhinjskega 
pribora. Prostor za shranjevanje osebnih predmetov v kopalnici, vključno z 
inovativno odstranljivo neobvezno rešitvijo za shranjevanje.

VEČPREDSTAVNOST  

Uživajte v bolj povezanem bivanju z 
novo digitalno nadzorno ploščo in nizom 
večpredstavnostnih rešitev, vključno 
z novim visokokakovostnim zvočnim 
sistemom s skritimi zvočniki, ojačevalnikom 
s tehnologijo Bluetooth®, točko in nosilcem 
za TV ter več vhodi za USB.

ADRIA MACH
 
Mobilna aplikacija za pametni nadzor 
je na voljo po izbiri. Z aplikacijo MACH 
lahko nadzorujete ključne funkcije, 
spremljate pripomočke, dostopate do 
uporabniških priročnikov, podatkov za 
navigacijo in funkcij mobilne pisarne. 
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D = DOLŽINA   Š = ŠIRINA         ŠTEVILO LEŽIŠČ      KUHINJA   MIZA    SEDEŽNI DEL    GARDEROBA    LEŽIŠČA    KOPALNICA    TLA

WWW.ADRIA-MOBIL.COM
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472 UP
D 5385 (mm)
Š 2296 (mm) 4

573 PT
D 6365 (mm)
Š 2460 (mm) 6/7

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

753 UK
D 8182 (mm)
Š 2460 (mm) 6/7

502 UL
D 5725 (mm)
Š 2296 (mm) 5

613 HT
D 6855 (mm)
Š 2460 (mm) 4

522 UP
D 5910 (mm)
Š 2296 (mm) 4

613 PK
D 6855 (mm)
Š 2460 (mm) 7

542 UL
D 6150 (mm)
Š 2296 (mm) 5

572 UT
L 6400 (mm)
W 2296 (mm) 4

613 UT
D 6856 (mm)
Š 2460 (mm) 4
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• Adrijina mobilna aplikacija za pametni nadzor MACH.
• Sistem za krmiljenje prikolic AL-KO ATC.
• Izbirne inovativne rešitve za shranjevanje.
• Izbor oblazinjenja.

Izbor TEKSTILOV

• Nova, čista oblikovna zasnova 
zunanjosti z vgrajenimi elementi.

• Konstrukcija karoserije GFK, šasija 
AL-KO, s stabilnostnim spojem AKS.

• Edinstvena nova zasnova zadnje stene 
z novimi večfunkcijskimi lučmi LED.

• Vgrajeni deflektorji vetra, ročaji, profil za 
šotor, prostor za shranjevanje in luči.

• Zelo veliko povezano širše 
panoramsko okno za večino tlorisov.

• Široka vhodna vrata in dvojno 
zastekljena »ravna« zatemnjena okna.

• Povsem nova zasnova notranjosti s 
sodobnimi bivalnimi prostori.

• Udobne postelje z vzmetnicami 
Evopore®.

• Nov digitalni upravljalnik, zvočni 
sistem, ojačevalnik s tehnologijo 
Bluetooth® in vhodi za USB.

• Povsem nov bivalni prostor in 
sedežna skupina, kjer lahko uživate v 
neverjetnem udobju.

• Nova oblikovna zasnova kuhinje z 
odličnimi rešitvami za shranjevanje in 
najboljšimi aparati.

• Nova oblika kopalnice Ergo z 
neobveznimi inovativnimi rešitvami za 
shranjevanje.

• Ogrevalni sistem Alde ali Truma 
z možnostjo električnega talnega 
ogrevanja.

• Tlorisi, prilagojenimi parom, družinam, 
najstnikom in otrokom.

s e r i j a a d o r a

Na voljo je bogata izbira oblazinjenja in barv blazin, s katerimi lahko v vozilo vnesete 
veliko več osebnega sloga!

Za več informacij in možnosti za posamezna vozila obiščite www.adria-mobil.com

KLJUČNE prednosti

KLJUČNE izbirne možnosti

NOVO oblazinjenje

MISTY ROSE DARK ALMONDS

STONE ISLAND MORGAN
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Zaljubite se v nov original.

a c t i o n
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s e r i j a a c t i o n

A C T I O N
Originalna, legendarna, lahka in elegantna prikolica Action je idealna za aktivne počitnice, na voljo pa je v treh športnih barvah. 

Prikolica, ki vam bo vedno narisala nasmeh na obraz, ima veliko prostora, funkcij in udobja. Sodobna notranjost s pametno kuhinjo, 
ergonomsko kopalnico in rešitvami za udobno spanje.

 
Nov original vas bo navdušil.

n a  v
o

l
j

o
 

z
 

r
azličn

im
i
 

t
l

o
r

i s
i  •

361 LH 

391 LH

391 PD

391 PH



VODOTESNOST

LETNA*ADRIJINA
garancija

7
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360° SPLETNI OGLED
Vstopite v prikolico Action in 
se odpravite na 360° spletni 
ogled na spletnem mestu 
www.adria-mobil.com

a c t i o n

Zunanjost Prikolica Action je zelo priljubljena, legendarna prikolica – prava originalna 
prikolica, v kateri vam je na voljo dovolj prostora, funkcij in udobja.

1 Legendarna 
zunanja oblika in 
vgrajeni elementi.

2 Poliestrska 
karoserija GFK z deli 
karoserije v želeni 
barvi.

3 Prilagoditev za 
stojalo za kolesa na 
zadnji steni (izbirno).

4 Panoramsko okno 
za vse tlorise. 

5 Šasija AL-KO in 
AKS za vse modele.

6 Nova zunanja 
grafika.

7 Model 391 PH z 
izbirnim zunanjim 
žarom Smart Grill.



47adriaprikolice

s e r i j a a c t i o n

I. Prilagodljivi bivalni 
prostori z elegantno 
notranjostjo.

II. Udobna ležišča. III. Ogrevalni sistem Truma 
z možnostjo električnega 
talnega ogrevanja.

IV. Adrijina kuhinja Smart z 
najboljšimi napravami.

V. Adrijina kopalnica Ergo 
z zložljivim umivalnikom.

VI. Več vhodov za USB.  VII. Zvočniki z razpoložljivim 
ojačevalnikom s tehnologijo 
Bluetooth®.

Notranjost
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Prikolica Action je zelo priljubljena. Kompaktna oblika in zelo prilagodljivi bivalni 
prostori. Resnično originalna prikolica z veliko pametnimi funkcijami.



a c t i o n l a y o u t s
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A
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361 LH
D 4010 (mm)
Š 2196 (mm) 3

391 PD
D 4460 (mm)
Š 2196 (mm) 2

391 LH
D 4310 (mm)
Š 2196 (mm) 3

391 PH
D 4310 (mm)
Š 2196 (mm) 4



Izbor TEKSTILOVKLJUČNE prednosti

s e r i j a a c t i o n

KLJUČNE izbirne možnosti

NOVO oblazinjenje
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D = DOLŽINA   Š = ŠIRINA         ŠTEVILO LEŽIŠČ      KUHINJA   MIZA    SEDEŽNI DEL    GARDEROBA    LEŽIŠČA    KOPALNICA    TLA

BRUNELLO BLACKBRUNELLO MINT
• Legendarna zunanja oblika s 

športno zunanjo grafiko.
• Poliestrska karoserija GFK z deli 

karoserije v želeni barvi.
• Garaža z zunanjim dostopom
• Panoramsko okno pri vseh tlorisih.
• Šasija AL-KO in stabilnostni spoj 

AKS.
• Prilagodljivi bivalni prostori z 

elegantno notranjostjo.
• Udobna ležišča.
• Ogrevalni sistem Truma z 

možnostjo električnega talnega 
ogrevanja.

• Adrijina kuhinja Smart s tremi 
gorilniki in najboljšimi napravami.

• Adrijina kopalnica Ergo s 
straniščem, prho in zložljivim 
umivalnikom.

• Različna vzdušja s sistemom 
prilagodljive razsvetljave.

• Več vhodov za USB.
• Zvočniki z ojačevalnikom s 

tehnologijo Bluetooth®.
• Vgrajena rešitev za garažo.

• Deli karoserije v različnih barvah.
• Dodatno električno talno ogrevanje.
• Prilagoditev za stojalo za kolesa (zadnja stena).
• Izvlečni zunanji žar Smart Grill pri modelu 391 PH.
• Izbor oblazinjenja.

Na voljo je bogata izbira oblazinjenja in barv blazin, s katerimi lahko v vozilo 
vnesete veliko več osebnega sloga!

Za več informacij in možnosti za posamezna vozila obiščite 
www.adria-mobil.com

BRUNELLO BLACKBRUNELLO MINT
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Svetla, lahkotna in zabavna!

a l t e a
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ALTEA4FOUR

Altea, udobna, praktična prikolica za lahkotnejša, svetlejša in zabavnejša doživetja, ki se zdaj ponaša z novo zunanjo grafiko. 
Sodobna notranjost s praktičnimi tlorisi, inovativnimi funkcijami, izboljšano razsvetljavo in shranjevanjem, 

več udobja in praktičnosti. Nabor oblazinjenja in opreme. 
 

Uživajte v lahkotni, svetli in zabavni izkušnji v prikolici.



a l t e a
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360° SPLETNI OGLED
Vstopite v prikolico Altea in 
se odpravite na 360° spletni 
ogled na spletnem mestu 
www.adria-mobil.com

Zunanjost Prikolica Altea je zares elegantna in udobna, kot nalašč za počitnice, 
saj združuje prostornost, udobje in funkcije.

1 Edinstvena 
zasnova zunanjosti 
z novo zunanjo 
grafiko.

2 Dvodelna vhodna 
vrata z možnostjo 
okna.

3 Dvojno zastekljena 
ravna zatemnjena 
okna.

4 Poliestrska 
karoserija GFK z 
reliefno kovanima 
aluminijastima 
stranskima stenama.

5 Šasija AL-KO. 6 Prednji prostor za 
shranjevanje plinske 
jeklenke.

7 Model 472 KP: 
izbirna vgrajena 
drsna kuhinjska 
enota.



s e r i j a a l t e a

Notranjost

55adriaprikolice

I. Sodobna notranjost 
z inovativnim sistemom 
razsvetljave.

II. Kuhinja Smart z 
najboljšimi napravami.

III. Kopalnica Ergo z 
zložljivim umivalnikom.

IV. Različna vzdušja s 
sistemom prilagodljive 
razsvetljave.

V. Sodobni tekstili iz 
mehkega in trpežnega 
materiala.

VI. Zvočniki s prednastavki 
za ojačevalnik Bluetooth.

VII. Ogrevalni sistem 
Truma z možnostjo 
električnega talnega 
ogrevanja.
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Uporaba modelov Altea je zahvaljujoč njihovi 
sodobni oblikovni zasnovi in svetli, prostorni 

notranjosti pravi užitek. Prikolica je zelo praktična in 
trpežna ter se ponaša s 

številnimi tlorisi. 
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D = DOLŽINA   Š = ŠIRINA         ŠTEVILO LEŽIŠČ      KUHINJA   MIZA    SEDEŽNI DEL    GARDEROBA    LEŽIŠČA    KOPALNICA    TLA

WWW.ADRIA-MOBIL.COM

TEHNIČNIH
INFORMACIJ

VEČ
2x / 3x

2x
 / 

3x

A
LT

E
A

a l t e a  t l o r i s i

2x

ALTEA4FOUR 362 LH
D 4280 (mm)
Š 2296 (mm) 3

552 PK 
D 6159 (mm)
Š 2296 (mm) 6/7

402 PH
D 4637 (mm)
Š 2296 (mm) 4

472 KP
D 5319 (mm)
Š 2296 (mm) 4

492 LU
D 5530 (mm)
Š 2296 (mm) 5

432 PX
D 4970 (mm)
Š 2296 (mm) 4

502 UL
D 5655 (mm)
Š 2296 (mm) 5

472 PK
D 5319 (mm)
Š 2296 (mm) 6

542 PH
D 6020 (mm)
Š 2296 (mm) 4

472 PU
D 5320 (mm)
Š 2296 (mm) 4

542 PK
D 6020 (mm)
Š 2296 (mm) 6/7
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• Edinstvena zasnova zunanjosti z novo 
zunanjo grafiko.

• Dvojno zastekljena ravna zatemnjena 
okna.

• Poliestrska karoserija GFK z reliefno 
kovanima aluminijastima stranskima 
stenama.

• Dvodelna vrata z možnostjo okna.
• Nadgrajena električna oprema in 

nadzorna plošča.
• Možnost večje obremenitve pri tlorisih, 

prilagojenih družinam.
• Šasija AL-KO.
• Prednji prostor za shranjevanje plinske 

jeklenke.

• Sodobna zasnova notranjosti z 
inovativnim sistemom razsvetljave.

• Bogata izbira tlorisov in zasnov spalnic.
• Kuhinja Smart z optimiziranim delovnim 

pultom, prostori za shranjevanje in 
gospodinjskimi aparati.

• Kopalnica Ergo z zložljivim umivalnikom.
• Različna vzdušja s sistemom 

prilagodljive razsvetljave.
• Pametne rešitve za shranjevanje.
• Sodobni tekstili iz mehkejšega in bolj 

trpežnega materiala.
• Nastavki za zvočnike, ojačevalnik s 

tehnologijo Bluetooth in vhodi za USB.
• Ogrevalni sistem Truma z možnostjo 

električnega talnega ogrevanja.

• Dodatki za otroke pri tlorisih, prilagojenih družinam.
• Model 472 KP ima izbirno zunanjo drsno kuhinjsko enoto.
• Izbor oblazinjenja.
• Izbor tekstilov. 

Na voljo je bogata izbira oblazinjenja in barv blazin, s katerimi lahko v vozilo 
vnesete veliko več osebnega sloga! 

Za več informacij in možnosti za posamezna vozila obiščite 
www.adria-mobil.com

Izbor TEKSTILOVKLJUČNE prednosti

KLJUČNE izbirne možnosti

NOVO oblazinjenje

s e r i j a a l t e a

SUMMER VIBESDREAM HARMONY GREY PLANET

WARM BROWNSMYSTIC GARDEN

FLAVIE SETH

GILLES

BROWNIES
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a v i v a

Nov slog kampiranja
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360 DD

360 DK

400 DK

400 PS

442 PH

472 PK

492 LU

522 PT

563 PT

s e r i j a a v i v a

AV I VA
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Aviva, dobitnica evropske nagrade za inovativnost (European Innovation Award), z novo zunanjo grafiko, 
 je posebna in udobna prikolica, ki jo je preprosto vzdrževati in uporabljati. Elegantno oblikovana notranjost,  

opremljena z inovativnimi funkcijami in novimi možnostmi oblazinjenja.
 

Nov slog kampiranja.



a v i v a
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360° SPLETNI OGLED
Vstopite v prikolico Aviva in 
se odpravite na 360° spletni 
ogled na spletnem mestu 
www.adria-mobil.com

Zunanjost Ker model Aviva združuje prostornost, udobje in praktičnost, 
vam omogoča nov inovativen slog kampiranja.

1 Edinstvena 
zasnova zunanjosti 
z novo zunanjo 
grafiko.

2 Edinstven, 
inovativen in 
prilagodljiv 
sprednji prostor za 
shranjevanje.

3 Karoserija GFK z 
reliefno kovanima 
aluminijastima 
stranskima stenama.

4 Šasija AL-KO. 5 Vgrajen profil 
za šotor in tretja 
zavorna luč.

6 Predšotorska LED-
luč. 

7 Adrijine kromirane 
kljuke.



s e r i j a a v i v a

63adriaprikolice

Notranjost

I. Elegantni notranji 
bivalni prostori z izbiro 
oblazinjenja.

II. Inovativne in edinstvene 
rešitve za shranjevanje.  

III. Uporabnikom prijazne 
rešitve, vključno z 
zvočniki, ojačevalnikom s 
tehnologijo Bluetooth® in 
vhodi za USB.

IV. Udobne rešitve za 
spanje za do sedem ljudi.

V. Kuhinja Smart z dvema 
ali tremi gorilniki in 90- ali 
140-litrskim hladilnikom 
(odvisno od modela).

VI. Kopalnica s 
straniščem, prho, 
umivalnikom in dodatki za 
potovanja.

VII. Ogrevalni sistem 
Truma z možnostjo 
električnega talnega 
ogrevanja.
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Robustna in izjemno praktična prikolica Aviva omogoča 
povsem nov slog kampiranja z veliko inovativnimi funkcijami in elegantnimi, 

vendar izjemno preprostimi rešitvami za kuhinje ter kopalnice.



a v i v a  t l o r i s i

360 DK
D 4142 (mm)
Š 2090 (mm) 4/5

492 LU
D 5384 (mm)
Š 2300 (mm) 5

360 DD
D 4142 (mm)
Š 2090 (mm) 3

472 PK
D 5174 (mm)
Š 2300 (mm) 6

400 DK
D 4492 (mm)
Š 2090 (mm) 4/5

522 PT
D 5664 (mm)
Š 2300 (mm) 6/7

400 PS
D 4492 (mm)
Š 2090 (mm) 4

563 PT
D 6154 (mm)
Š 2450 (mm) 6/7

442 PH
D 4872 (mm)
Š 2300 (mm) 4
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D = DOLŽINA   Š = ŠIRINA         ŠTEVILO LEŽIŠČ      KUHINJA   MIZA    SEDEŽNI DEL    GARDEROBA    LEŽIŠČA    KOPALNICA    TLA

WWW.ADRIA-MOBIL.COM

TEHNIČNIH
INFORMACIJ

VEČ

1x
/2

x

2x
/3

x

2x
/3

x 

2x/3x 2x/3x

2x

A
V

IV
A



KLJUČNE izbirne možnosti

NOVO oblazinjenje

Izbor TEKSTILOVKLJUČNE prednosti
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• Edinstvena zasnova zunanjosti z 
novo zunanjo grafiko.

• Edinstven, inovativen in prilagodljiv 
sprednji prostor za shranjevanje.

• Trdna poliestrska konstrukcija z 
reliefno kovanima aluminijastima 
stranskima stenama.

• Šasija AL-KO.
• Elegantno zasnovana notranjost z 

novimi izbirami oblazinjenja.
• Inovativne in edinstvene rešitve za 

shranjevanje.

• Uporabnikom prijazne rešitve: 
ojačevalnik s tehnologijo Bluetooth® 
in vhodi za USB.

• Udobno spanje z naborom različnih 
vrst postelj.

• Elegantna zavesa za zasebnost.
• Kuhinja Smart s tremi gorilniki in 

najboljšimi napravami.
• Kopalnica s straniščem, prho, 

umivalnikom in dodatki za 
potovanja.

• Nastavki za klimatsko napravo.

• Ogrevanje Truma, prezračevanje in talno ogrevanje Truma   
(odvisno od tlorisa).

• Dodatki za otroke pri tlorisih, prilagojenih družinam.
• Izbor oblazinjenja. 

Na voljo je bogata izbira oblazinjenja in barv blazin, s katerimi lahko v vozilo 
vnesete veliko več osebnega sloga!.

Za več informacij in možnosti za posamezna vozila obiščite www.adria-mobil.com

s e r i j a a v i v a

SUMMER VIBESDREAM HARMONY GREY PLANET

WARM BROWNSMYSTIC GARDEN

BAHIA FLORIAN

ROBYN OLIVIA

BROWNIES
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S svojim izborom tekstila 
si lahko izberete kateri koli 
komplet okrasnih blazin.

V svojih prikolicah smo za boljšo podporo in več udobja prenovili sedeže. 
Navsezadnje se morate med vsako veliko dogodivščino tudi sprostiti. sedenje

POMMERY

Alpina

GILLES

Altea

MORGAN

Alpina

SETH

Altea

EDGAR

Alpina

BAHIA

Aviva

LEATHER MATHISSE

Alpina

FLORIAN

Aviva

MISTY ROSE

STONE ISLANDS

Adora

Adora

OLIVIA ROBYN

Aviva Aviva

DARK ALMONDS

MORGAN

Adora

Adora

BRUNELLO MINT

Action

BRUNELLO BLACK

Action

FLAVIE

Altea
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oblazinjenje 
in okrasne blazine

Na voljo je bogata izbira oblazinjenja 
in barv blazin, s katerimi lahko v vozilo 
vnesete veliko več osebnega sloga!

Za več informacij in možnosti za 
posamezna vozila obiščite 
www.adria-mobil.com

BROWNIESDREAM HARMONY SUMMER VIBES

WARM BROWNSMYSTIC GARDENGREY PLANET
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Partnerji svetovnega razreda

PRIMOŽ ROGLIČ
Kolesar svetovnega razreda in Adrijin 
ambasador iz Slovenije, ki je osvojil 4. 

mesto na dirki Tour de France leta 2018, 
prvo mesto na Dirki po Sloveniji 2018 
in 3. mesto na dirki Giro d’Italia 2019. 
Primož uporablja svoj avtodom Sonic 

Supreme za svoje treninge, tekmovanja 
in počitnice z družino.

KOLESARSKI KLUB ADRIA MOBIL 
Kolesarska ekipa Adria Mobil je 

najboljša slovenska ekipa na evropskih 
dirkah UCI. Za več informacij obiščite 

www.adria-mobil-cycling.com

VOZILA ZA PROSTI ČAS ADRIA SO 
VOZILA PRVAKOV

TINA MAZE 
Dvakratna svetovna prvakinja in 

dobitnica dveh zlatih olimpijskih medalj. 
Tina Maze, ena najboljših smučark vseh 

časov, v svojem vanu Twin Supreme 
redno išče zasnežena pobočja za 

smučanje in vetrovne obale za jadralno 
deskanje. 

Na spletnem mestu 
www.adria-mobil.com 

preberite naš članek o življenju 
v vanu #vanlife.
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JAKOV FAK
Dobitnik srebrne medalje na zimskih 

olimpijskih igrah leta 2018 in bronaste 
medalje na zimskih olimpijskih igrah 

v Vancouvru leta 2010 je Adrijin 
ambasador in uporabnik 
modela Sonic Supreme. 

DIRKALNA EKIPA KTM 
FACTORY RACING TEAM

Vsakega januarja od leta 2013 
naprej naši partnerji Red Bull 

KTM Factory Racing sodelujejo 
na reliju Dakar v Južni Ameriki, 
pri čemer jih spremljajo Adrijini 
avtodomi Sonic in Matrix. Po 
meri narejeni Adrijini modeli 
Twin so bili izdelani posebej 
za podporo njihove ekipe na 

svetovnem prvenstvu v MXGP.

DRUŽBENA OMREŽJA 
Pridružite se družini Adria na 

Facebooku, Instagramu, YouTubu 
in Pinterestu, kjer lahko delite svoje 

dogodivščine.

PREBERITE VEČ V NOVI IZDAJI REVIJE INSPIRATIONS, KI JE NA VOLJO NA NASLOVU www.adria-mobil.com
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ADRIA MOBIL, d.o.o.
Straška cesta 50
8000 Novo mesto
Slovenija
Tel. +386(0)7 393 71 00
Fax: +386(0)7 393 72 00
Elektronska pošta: info@adria-mobil.si
Spletna stran: www.adria-mobil.com

Slovenija 
Vaša destinacija za počitnice v vozilu za prosti čas: 
www.slovenia.info


