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Navdih za vaše dogodivščine



#inspiringadventures

Misija družbe Adria Mobil je ponuditi navdih za nepozabne mobilne prostočasne izkušnje, kar je že petinpetdeset let vodilo 
našega pristopa k oblikovanju ter izdelavi vozil za preživljanje prostega časa.

Naša vizija za znamko Adria je biti najbolj zaželena znamka vozil za prosti čas, zato vas želimo vedno navdihniti z oblikami in 
inovacijami ter vse to podkrepiti še z najboljšo kakovostjo. Ponujamo vodilne vane za kampiranje z modeli nove generacije, 
novimi tlorisi ter podrobnimi izboljšavami v vseh svojih linijah.

Prav tako vam predstavljamo novo generacijo večnamenskih vanov za kampiranje Active, ki so zdaj na voljo v dveh modelih.

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 dogodivščinah.
Sonja Gole. Generalna direktorica – Adria Mobil

#inspiringadventures

Navdih     za vaše    dogodivščine

 Adria 
film

WWW.ADRIA-MOBIL.COM



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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Z vani za kampiranje 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 
vanih za kampiranje, ki so oblikovani 
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?
VOZILA
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Poudarki
V naši najbolje prodajani novi generaciji vanov za kampiranje je izbira večja kot 
kdaj koli prej.

OBČUTEK DOMAČNOSTI 

Navdiha ne pričakujte le pri 
nagrajenem modelu Twin Supreme, 

temveč v celotni seriji. 

NAVDIHUJOČA ZASNOVA PREPOZNAVNI ELEMENTI 

V modelu Twin Supreme vam je na 
voljo edinstveno zasnovano strešno 

okno SunRoof® in panoramsko 
okno, zasnova notranjosti s kabino s 
podstrešnim prostorom pa je zdaj na 

voljo v vseh modelih Twin.

MODELI TWIN: 
spoznajte novo generacijo

Naša nova generacija vanov za kampiranje ponuja 
najboljše sodobne oblikovne zasnove vanov za kampiranje, 

edinstvene lastnosti in izbrana bazna vozila.

Odkrijte inovativne rešitve za večje 
udobje, ki ga zagotavljajo tudi modeli 
s kopalnico z vrtljivo steno. Nova in 
izboljšana izolacija v modelih Twin 

Supreme in Plus.

INOVATIVNE REŠITVE

Prostorna ergonomska notranjost in 
udobne postelje v domačem 

slogu ter kopalnice.

Ker smo pri oblikovni zasnovi 
notranjosti s kabino s podstrešnim 

prostorom bolj odprli bivalne prostore 
in s tem dosegli bolj odprt tloris, lahko 

zdaj uživate tudi v bolj povezanih 
bivalnih prostorih. 

SODOBNI BIVALNI PROSTORI
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TLORIS TWIN SUPREME 640 
SPB FAMILY

Nov, družinam prijazen tloris, ki 
omogoča nastanitev za do pet ljudi, 
z ogrevalnim sistemom Truma, veliko 

prostora za shranjevanje ter štirimi 
homologiranimi sedeži.

NOVI MODELI TWIN AXESS

Model Twin Axess ima zdaj Adrijino edinstveno zasnovano 
kabino s podstrešnim prostorom in inovativne lastnosti. 

Izbirate lahko med baznim vozilom Fiat Ducato ali Citroën Jumper.

NAGRAJENI VANI ZA 
KAMPIRANJE

Nova generacija modelov Twin 
Supreme je za svojo oblikovno 

zasnovo leta 2019 prejela najvišje 
neodvisno priznanje, evropsko 

nagrado za inovativnost.

NOVI ACTIVE. PLAY. STAY. EVERYDAY

Večnamenski van za kampiranje Active (MPC) z dvižnim 
spalnim predelom. Zdaj sta na voljo dva modela – Active Base je 

idealen kot vsakodnevno vozilo, ki je primerno tudi za nočitve, 
Active Pro pa je popolnoma opremljeno vozilo s kuhinjo, 

mizo in omaro.

Oglejte si vse naše tlorise s 360° 
spletnim ogledom na spletnem mestu 
www.adria-mobil.com

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

Bivanje
Sodobna nova zasnova notranjosti in 

prostorno bivanje.

Kuhinje
Pametno oblikovane kuhinje z 
odlično prostorsko zasnovo in 

funkcionalnostjo. 

Spalnice
Bogata izbira tlorisov in zasnov spalnic 

z udobnimi vzmetnicami.

Kopalnice
Bogata izbira tlorisov in zasnov spalnic 

z udobnimi vzmetnicami.

Shranjevanje
Po vsem avtodomu so na voljo 

optimizirane rešitve za shranjevanje in 
velike garaže. 

Večpredstavnost
Pametne rešitve za razvedrilo in 

lažje bivanje.

PODROBNOSTI ŠTEJEJO
Vsi naši vani za kampiranje so zasnovani za bivanje, pri čemer 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
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Sodobni bivalni prostori in izbira tlorisov, pohištva in tekstilov.

bivanje

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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Nova zasnova kuhinj, ki temelji na ergonomskih načelih, s slogom in 
funkcionalnostjo ter najboljšimi gospodinjskimi aparati.



kopalnice
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Kompakten in inovativen van s praktičnimi kopalnicami in kakovostno kopalniško opremo. 
Rešitev za dvodelno kopalnico z vrtljivo steno.



spalnice
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Izbor rešitev za spanje, postelje z optimiziranimi dimenzijami 
in zares udobnimi vzmetnicami.



zračno pleten 
tekstil

pralno pri 40°

TEKSTIL ZAŠČITA SILVER
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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. 

Vsaka dogodivščina se začne z dobrim spancem.

brez statike

preprečuje 
neprijetne vonjave

brez strupov

zaščita pred 
bakterijami

100%

100 % naravno

sušenje na zraku 
(ne strojno)

zadrga



GENERAL

razsvetljava večpredstavnost
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S pametnim upravljanjem razsvetljave, 
ki vključuje reflektorje, LED-luči in 
svetila za vzdušje, lahko preprosto 
nadzorujete vzdušje v vseh bivalnih 

prostorih.

Rešitve za razvedrilo, ko se želite pozabavati na poti. 
Digitalni upravljalniki za glavne bivalne funkcije, ki so preprosti za uporabo.

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

www.adria-mobil.com



shranjevanje
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Po vsem vozilu so na voljo optimizirane rešitve za shranjevanje s 
prostorom za vse, kar potrebujete.
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LETNA*ADRIJINA
garancija

2
VODOTESNOST

LETNA*ADRIJINA
garancija

7

Zasnovani z namenom
STVARI DELAMO DRUGAČE.

Izberite van za kampiranje Adria, v katerem je vse skrbno zasnovano, razvito in 
testirano, da bi vam zagotovili varnost, udobje in užitek.

Zasnovan z namenom in z desetimi ključnimi razlogi,
 zakaj stvari počnemo drugače.

1_NAVDIHUJOČA ZASNOVA.
Zasnovan z brezhibno integracijo notranjega 
prostora, novo sodobno notranjostjo ter 
prepoznavnimi elementi znamke Adria.

2_BAZNA VOZILA.
Popolna integracija z baznim vozilom in 
najnovejši motorji Euro 6 ter pripomočki za 
pomoč pri vožnji za Fiat in Citroën. Novi 
model Active MPC je izdelan na vozilu 
Renault Trafic.

3_KONSTRUKCIJA KAROSERIJE. 
Močna in trpežna konstrukcija karoserije  
s 7-letno garancijo na vdor vode.

4_IZOLACIJA.
Adrijini standardi Thermo-build z najboljšimi 
možnimi izolacijskimi materiali, upravljanjem 
kroženja zraka in ogrevanjem, ki so 
preizkušeni v naši klimatski komori.

5_OGREVANJE.
Ogrevalni sistem Truma (z možnostjo 
sistema Webasto pri določenih modelih). 
Na voljo je tudi ogrevan in izoliran rezervoar 
za odpadno vodo.

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

7_OKNA & VRATA. 
Pri modelih Twin Supreme so na voljo 
uokvirjena okna, vrata z mehanizmom za 
mehko zapiranje in strešno okno Sun Roof®, 
ki omogočajo najboljšo možno razsvetljavo, 
prezračevanje, zasebnost in varnost.

8_POHIŠTVO IN SHRANJEVANJE. 
Mojstrska kakovost pohištva ter ogrevalni 
sistem in sistem za kroženje zraka 
ter veliko 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 2-letna splošna garancija in 
7-letna garancija na vdor vode v sklopu 
standardne ponudbe, vzpostavljena mreža 
več kot 500 zastopnikov ter učinkovite 
storitve dobave rezervnih delov in servisne 
storitve z asistenco na cesti, če to 
zagotavlja proizvajalec baznega vozila.
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WWW.ADRIA-MOBIL.COM

TEHNIČNIH
INFORMACIJ

VEČ

KLIMATSKA NAPRAVA

Adrijini modeli Twin so na voljo tudi 
s serijsko nameščenimi klimatskimi 
rešitvami ali klimatskimi rešitvami, ki jih 
namesti zastopnik.

OGREVANJE

Optimizirana učinkovitost ogrevanja z natančno zasnovo ter preizkušanjem 
v hladilnih komorah zagotavlja uporabo v vseh letnih časih. Ogrevalni sistem 
Truma z možnostjo sistema Webasto pri izbranih modelih.

TESTIRANI V EKSTREMNIH 
RAZMERAH

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.

NADZOR KROŽENJA ZRAKA

Adrijin integriran sistem kroženja zraka 
Air-Flow za prezračevanje in optimalno 
kroženje zraka, hlajenje in ogrevanje.

IZOLACIJA

Vsi Adrijini vani za kampiranje so 
izdelani z naprednimi izolacijskimi 
materiali, najboljšo zasnovo 
ogrevanja in kroženja zraka brez 
hladnih predelov za prijetno 
udobje, ki ga je mogoče nadzirati, 
v vseh letnih časih.

Adrijine modele Twin je mogoče 
uporabljati v vseh letnih časih, saj 
za zagotovitev popolnega udobja 
vključujejo ogrevalni sistem Truma, 
združen z Adrijinimi standardi 
Thermo-Build na področju izolacije 
in upravljanja kroženja zraka.

Nadzor bivalnega ozračja

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

Poudarki:

1 Zmanjšane toplotne mostove in 
nove toplotne pregrade.

2 Nov recikliran material Ecofiber 
40, ki je toplotno vezan za 
boljšo izolacijo.

3 Izboljšano izolacijo in zračne 
zanke okoli vrat in oken.

4 Nove pregrade za hlape za 
preprečitev kondenzacije.

TWIN SUPREME IN PLUS

Ponovno zasnovani za boljšo izolacijo, 
nadzor vlage in manjšo izgubo toplote.
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Kamera za vzvratno vožnjo Parkirni senzorji

LED luči Črni okvir

Vlečna kljuka

Pokrovi platišč, 15" Pokrovi platišč, 16"Lahka lita platišča, 16" Lahka lita platišča, 16" 
(Maxi)

1 Prednja maska sijoče črne 
barve + žarometi s črnim okvirjem

2 Sprednji odbijač v beli barvi

3 Meglenke

TWIN SUPREME
PLUS/AXESS 

Vani za kampiranje, popolno vgrajeni na 
bazno vozilo Fiat Ducato, z najnovejšimi 

motorji Euro 6 s tehnologijo AdBlue, 
turbopolnilnikom in hladilnikom polnilnega 

zraka ter odličnim navorom in zmogljivostjo.

TWIN AXESS
 

Novi vani za kampiranje Twin Axess so na voljo tudi z najnovejšim baznim 
vozilom Citroën Jumper. Lahki novi motorji Euro 6.2 z učinkovito porabo goriva 

so na voljo s 120, 140 in 165 KM in imajo izboljšan navor ter zmogljivost.

POPOLNA INTEGRACIJA
Oblikovanje in zasnova za integracijo 
z baznim vozilom ter užitek pri vožnji 

z najnovejšimi motorji Euro 6.d in 
naprednimi pripomočki za vožnjo.

5 Cruise control

NADSTANDARDNA ARMATURNA PLOŠČA

Bazna vozila

1

2

3

4

5

1 Usnjen volanski 
obroč in menjalnik

2 Srebrne odprtine 
za zrak 

3 Avtomatska 
klimatska naprava

4 9-stopenjski 
avtomatski 
menjalnik
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Novi vani za kampiranje Twin Axess so na voljo tudi z najnovejšim 
baznim vozilom Citroën Jumper. Lahki novi motorji Euro 6.2 z 
učinkovito porabo goriva so na voljo s 120, 140 in 165 KM in 
imajo izboljšan navor ter zmogljivost. 

• Zunanjost v avtomobilskem slogu in beli barvi.
• Kabina v avtomobilskem slogu s »kapitanovimi sedeži«.
• Motorji 2,2l Blue HDI Euro 6 s tehnologijo SCR (AdBlue).
• Ročni menjalnik.
• Sistem ustavi/spelji.
• Elektronski nadzor stabilnosti vozila.
• Ročna klimatska naprava.
• Električna in ogrevana stranska ogledala.
• Vratne plošče s prostorom za steklenice oziroma plastenke.

MED MOŽNOSTMI SO:

• Sistem za preprečevanje zdrsa in nadzorovano 
spuščanje po strmini.

• Popoln nadzor zaviranja in omejevalnik hitrosti.
• Več radiev s tehnologijo Bluetooth, ki so združljivi 

z MP3-predvajalniki in imajo vgrajeno navigacijo.
• Komplet za oblikovanje sprednjega odbijača in 

zunanjosti.
• Nabor različnih pokrovov in litih platišč za 15- in 

16-colska kolesa.
• Vlečna kljuka.
• Kamera za vzvratno vožnjo.
• Parkirni senzorji.

Vani za kampiranje, popolno vgrajeni na bazno vozilo Fiat Ducato, z 
najnovejšimi motorji Euro 6 s tehnologijo AdBlue, turbopolnilnikom 
in hladilnikom polnilnega zraka ter odličnim navorom in zmogljivostjo.

Vodilno bazno vozilo znamke Fiat ima vrsto lastnosti, ki so v tem 
razredu vozil najboljše:
• Zunanjost kabine v avtomobilskem slogu in do sedmih 

različnih barvah.
• Kabina v avtomobilskem slogu s »kapitanovimi sedeži« in 

dvema slogoma.
• Klimatska naprava (izbirate lahko med ročno ali avtomatsko).
• Elektronsko krmiljeni motorji Multijet 2,3 l Euro 6.d z direktnim 

vbrizgom.
• Nabor motorjev s 120, 140, 160 ali 180 KM.
• 6-stopenjski ročni ali 9-stopenjski avtomatski menjalnik, ki sta 

najboljša v svojem razredu.
• ABS in elektronski stabilizacijski program (ESP).
• Sistem ustavi/spelji (standardna oprema pri 160 in 180 KM), 

izbirno (140 KM).
• Med pripomočki za vožnjo je tudi praktičen nosilec za tablico/

pametni telefon s priključkom USB.
• 60- ali 75-litrski rezervoar za gorivo, odvisno od modela 

(možnost 90-litrskega rezervoarja). 
 

MED MOŽNOSTMI SO:
• Pripomočki za informacije in zabavo, med drugim radii s 

tehnologijo Bluetooth, MP3-predvajalniki in vgrajena navigacija.
• Elektronski nadzor stabilnosti (ESC).
• Omejevalnik hitrosti ter sistem za preprečevanje zdrsa in 

nadzorovano spuščanje po strmini.
• Varnostni paket s popolnim nadzorom zaviranja, senzorji za 

dež in mrak ter drugimi funkcijami.
• Komplet za oblikovanje sprednjega odbijača, zgornjega dela 

rešetke in drugih elementov.
• Nabor različnih pokrovov in litih platišč za 15- in 16-colska kolesa.
• Vlečna kljuka.
• Kamera za vzvratno vožnjo.

• Parkirni senzorji.

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

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

Fiat ducato
TWIN SUPREME | PLUS | AXESS TWIN AXESS

Citroën jumper

STANDARDNA ARMATURNA PLOŠČA

2

1

3

1 Radio 2DIN DAB z 
navigacijo

2 Ukazi na volanu brez 
avtoradia

3 Držala za steklenice/
skodelice



Vani

stran

26

t w i n  s u p r e m e
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v e č n a m e n s k iv a n i

42
stranstran

30

stran

34

t w i n  a x e s s a c t i v et w i n  p l u s

s e r i j a v a n



t w i n i

Ubežite vsakdanu.

adria vani22
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S P O Z N A J T E  N O V O  G E N E R A C I J O
Pobegnite iz dolgočasnega vsakdana z našimi nagrajenimi vani za kampiranje Twin. Izjemno širok nabor specifikacij in  

dodatne opreme ter praktični in udobni tlorisi v celotni seriji.
Prepoznavni elementi, kot sta naše edinstveno strešno okno SunRoof® v modelu Twin Supreme in odprta 

oblikovna zasnova kabine s podstrešnim prostorom, ki je zdaj na voljo v vseh modelih.

Čas je, da pobegnete od običajnega vsakdana.

T W I N I

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

s e r i j a t w i n

600 SPB 

640 SGX 

640 SLB

640 SPB FAMILY

540 SP 

600 SPB 

600 SPB FAMILY 

640 SGX 

640 SLB 

540 SP 

600 SP 

600 SP FAMILY 

640 SL
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360° SPLETNI OGLED
Oglejte si vse naše tlorise s 
360° spletnim ogledom 
na spletnem mestu 
www.adria-mobil.com

1 Bazno vozilo Fiat 
Ducato ali Citroën 
Jumper (modeli 
Axess).

2 Zunanjost kabine v 
avtomobilskem slogu 
z možnostjo izbere 
barve.

3 Nova zunanja 
grafika.

4 Uokvirjena okna.

5 Edinstveno 
zasnovano strešno 
okno SunRoof® s 
panoramskim oknom 
(modeli Supreme).

6 Vrata z 
mehanizmom za 
mehko zapiranje 
in vgrajenim 
komarnikom.

7 Predšotorska 
LED-luč.

8 Izoliran in ogrevan 
rezervoar za odpadno 
vodo.

9 Vgrajena možnost 
za namestitev 
vzvratne kamere.

10 Možnost 
električnih drsnih vrat. 

t w i n i

Zunanjost Nova generacija vanov za kampiranje Twin z izjemnimi specifikacijami in izbiro 
med baznim vozilom Fiat Ducato ali Citroën Jumper (le pri modelih Axess).



s e r i j a t w i n

Notranjost

I. Sodobna zasnova 
notranjosti s pametnim 
sistemom razsvetljave.

II. Edinstveno zasnovano 
strešno okno SunRoof® 
s panoramskim oknom 
(modeli Supreme).

III. Odprta zasnova 
edinstvene kabine s 
podstrešnim prostorom 
(vsi modeli).

IV. Nova oblikovna 
zasnova kuhinje. 

V. Sedežna skupina z 
raztegljivo mizo in nogo za 
uporabo na prostem.

VI. Izbira rešitev za 
kopalnice.

VII. Ogrevalna sistema 
Truma in Webasto  
(izbrani modeli).

adriavani 25
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t w i n s u p r e m e

POBEGNITE OD VSAKDANA V VANU TWIN SUPREME.
Van za kampiranje, ki je prejemnik evropske nagrade za inovativnost, s 
prepoznavnimi elementi, kot so Adrijino edinstveno zasnovano strešno 

okno SunRoof® s panoramskim oknom, odprta zasnova kabine s 
podstrešnim prostorom ter zdaj tudi izboljšana vrata z mehanizmom za 

mehko zapiranje, novi elementi v kuhinji in boljša izolacija.

adriavani 27
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Vrhunske specifikacije z notranjim 
dekorjem Onyx, omarice s sijajem, 
sodoben kuhinjski blok, inovativna 
dvodelna kopalnica in rešitve za 

shranjevanje.



t w i n s u p r e m e
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POBEGNITE OD VSAKDANA V VANU TWIN PLUS.
Skozi veliko strešno okno prodre ogromno svetlobe, zaradi katere je 
počutje v prostoru popolnoma drugačno, zahvaljujoč podstrešnemu 

prostoru pa je kabina višja in večja. Ergonomsko zasnovana sodobna 
notranjost, ki ima zdaj tudi boljša vrata z mehanizmom za mehko 

zapiranje, nove elemente v kuhinji in izboljšano izolacijo.



t w i n p l u s
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POBEGNITE OD VSAKDANA V VANU TWIN AXESS.
Vstopni modeli Axess imajo zdaj oblikovno zasnovo nove generacije, vključno 

z odprto zasnovo notranjosti kabine s podstrešnim prostorom. Skozi veliko 
strešno okno prodre ogromno svetlobe, zaradi katere je počutje v prostoru 

popolnoma drugačno. V ergonomski, sodobni notranjosti zdaj najdete 
nov kuhinjski blok, prav tako pa lahko izbirate med različnimi rešitvami za 

kopalnico in tlorisi.

t w i n a x e s s
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600 SPB
D 5998 (mm)
Š 2050 (mm)

540 SP
D 5413 (mm)
Š 2050 (mm)

540 SP
D 5413 (mm)
Š 2050 (mm)

600 SPB
D 5998 (mm)
Š 2050 (mm)

600 SP
D 5998 (mm)
Š 2050 (mm)

640 SGX
D 6363 (mm)
Š 2050 (mm)

600 SPB FAMILY
D 5998 (mm)
Š 2050 (mm)

600 SP FAMILY
D 5998 (mm)
Š 2050 (mm)

640 SLB
D 6363 (mm)
Š 2050 (mm)

640 SPB FAMILY
D 6363 (mm)
Š 2050 (mm)

640 SGX
D 6363 (mm)
Š 2050 (mm)

640 SL
D 6363 (mm)
Š 2050 (mm)

640 SLB
D 6363 (mm)
Š 2050 (mm)

WWW.ADRIA-MOBIL.COM

TEHNIČNIH
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KLJUČNE prednosti KLJUČNI podatki

DOLŽINA
5998 - 6363 mm
ŠIRINA
2050 mm
VIŠINA
2580 mm
TEŽA
3500 kg
FIAT 6D MOTOR
2,3 120 / 140 / 160 / 180 KM*

DOLŽINA
5413 - 6363 mm
ŠIRINA
2050 mm
VIŠINA
2580 mm
TEŽA
3300 - 3500 kg
FIAT 6D MOTOR
2,3 120 / 140 / 160 / 180 KM*

DOLŽINA
5413 - 6363 mm
ŠIRINA
2050 mm
VIŠINA
2580 mm
TEŽA
3300 - 3500 kg
FIAT 6D MOTOR
2,3 120 / 140 / 160 / 180 KM*
CITROËN 6D MOTOR
2,2 120 / 140 / 165 KM*

ali

ali

ali

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

• Fiat Ducato z novo športno zunanjo 
grafiko.

• Edinstveno zasnovana strešno okno 
SunRoof® in panoramsko okno.

• Kabina s podstrešnim prostorom in nova 
razsvetljava.

• Rešitev za dvodelno kopalnico z vrtljivo 
steno.

• Nova razporeditev sedežev v jedilnem 
prostoru z raztegljivo mizo.

• Spalnica v zadnjem delu z enojnimi ali 
fiksiranimi posteljami.

• Električna dvižna postelja pri tlorisu SGX 
in SPB Family.

• 84- ali 138-litrski kompresorski hladilnik, 
pomivalno korito in štedilnik z dvema 
gorilnikoma.

• Miza v jedilnem prostoru, ki jo lahko z 
uporabo iztegljive noge uporabite zunaj.

• Grelec Truma, ki se nahaja v jedilnem 
prostoru (Webasto pri modelih SGX, Alde 
izbirno na 640 SLB). 

Ključne možnosti:
• Isofix, komarnik, postelja v sprednjem 

delu jedilnega prostora.
• Električna drsna vrata.
• Predšotor, solarne plošče, klimatska 

naprava.
• Nove možnosti oblazinjenja.

• Fiat Ducato z novo športno zunanjo 
grafiko.

• Kabina s podstrešnim prostorom in nova 
razsvetljava.

• Veliko strešno okno 700 x 500 mm  
(razen pri tlorisu 540 SP).

• Nova razporeditev sedežev v jedilnem 
prostoru z raztegljivo mizo.

• Spalnica v zadnjem delu z enojnimi 
posteljami, zakonsko posteljo ali fiksiranimi 
posteljami.

• 84- ali 138-litrski kompresorski hladilnik, 
pomivalno korito in štedilnik z dvema 
gorilnikoma.

• Miza v jedilnem prostoru, ki jo lahko z 
uporabo iztegljive noge uporabite zunaj.

• Grelec Truma, ki se nahaja v jedilnem 
prostoru (Webasto pri modelih SGX in 
SPB Family).

Ključne možnosti:
• Isofix, komarnik, postelja v sprednjem  

delu jedilnega prostora.
• Električna drsna vrata.
• Predšotor, solarne plošče, klimatska 

naprava.
• Nove možnosti oblazinjenja.

• Fiat Ducato ali Citroën Jumper  
z novo športno zunanjo grafiko.

• Kabina s podstrešnim prostorom in  
nova razsvetljava.

• Veliko strešno okno z dimenzijami  
700 × 500 mm.

• Nova razporeditev sedežev v jedilnem 
prostoru z raztegljivo mizo.

• Spalnica v zadnjem delu z enojnimi 
posteljami, zakonsko posteljo ali 
fiksiranimi posteljami.

• 84-litrski kompresorski hladilnik, 
pomivalno korito in štedilnik z dvema 
gorilnikoma.

• Miza v jedilnem prostoru, ki jo lahko z 
uporabo iztegljive noge uporabite zunaj.

• Kompaktna kopalnica s fiksnim tušem.
• Grelec Truma, ki se nahaja v jedilnem 

prostoru (Webasto pri modelu 600 SP, 
Alde izbirno na 640 SL). 

Ključne možnosti:
• Isofix, komarnik, postelja v sprednjem  

delu jedilnega prostora.
• Električna drsna vrata.
• Predšotor, solarne plošče, klimatska 

naprava.
• Nove možnosti oblazinjenja.

t w i n i  t l o r i s i

ali
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*

*

* opcijsko, odvisno od modela



ONYX

SANDY WHITE/ SANDY BROWN

SANDY BROWN

adria vani40

BELA

SREBRNO-ALUMINIJASTA 
KOVINSKA

BELA

Detajli na ZUNANJOSTI NOTRANJOST

t w i n i  s l o g i
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BARVA

BELA

SREBRNO- 
ALUMINIJASTA 
KOVINSKA

ČRNA 
KOVINSKA

SIVA 
KOVINSKA

SINJE MODRA 
KOVINSKA

TIZIANO 
RDEČA

EXPEDITION 
SIVA

EXPEDITION 
SIVA

BATIK 
ORANŽNA 
KOVINSKA

BELA

SREBRNO- 
ALUMINIJASTA 
KOVINSKA

ČRNA 
KOVINSKA

SIVA 
KOVINSKA

SINJE MODRA 
KOVINSKA

TIZIANO 
RDEČA

BATIK 
ORANŽNA 
KOVINSKA

BELA

SREBRNO- 
ALUMINIJASTA 
KOVINSKA

ČRNA

DUCATO 
BELA

ALUMINIJASTO 
SIVA
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WWW.ADRIA-MOBIL.COM

TEHNIČNIH
INFORMACIJ

VEČ

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

IZBIRNO usnjeOSNOVNI tekstil

ARIAN LEATHER VAAST

GLEN BRONSON

BAXTER

ARNO

t w i n i  s l o g i



v e č n a m e n s k i  v a n  z a  k a m p i r a n j e

Play. Stay. Everyday.

adria vani42
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s e r i j a a c t i v e

Nov večnamenski van za kampiranje Active je res ravno pravšnji za živahno preživljanje prostega časa, nočitev in vsakodnevno uporabo. Njegovo živahnost boste 
gotovo cenili, če se radi ukvarjate s športom na prostem. Preprosto sedite za volan in se odpeljite ter prenočite nekje drugje kot doma.

Vsakodnevna vožnja v službo in iz nje, vožnja otrok v šolo, nakupi, greste ven s prijatelji? Ne skrbite.

Zdaj sta na voljo dva modela – Active Base je idealen kot vsakodnevno vozilo, ki je primerno tudi za nočitve, Active Pro pa je popolnoma opremljeno vozilo s 
kuhinjo. Oba modela imata dvižni spalni predel.

A C T I V E

A C T I V E  S T A N D A R D N A  I Z B I R A  Z U N A N J O S T I

A C T I V E  O P C I J S K A  I Z B I R A  Z U N A N J O S T I  ( 1 . - 2 .  * s t a n d a r d n a  i z b i r a ;  3 . - 4 .  * *  m e t a l i k  i z b i r n a  m o ž n o s t )

BASE

PRO

* * * * * *
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Naj postane van Active vaša izhodiščna točka za bivanje in šport na prostem! 
Parkirajte ga, ga odprite in uživajte v vsem, kar vam srce poželi. Je zelo 

prostoren in ima dovolj prostora za shranjevanje vse vaše opreme za aktivnosti 
na prostem ter bivalni prostor, ki se odpre za tesnejši stik z naravo. Tudi pikniki 

na prostem niso nobena težava!

Play. Stay. Everyday.
Takšno vozilo boste z veseljem uporabljali, ker je kompaktno, okretno in večnamensko.

a c t i v e

PLAY
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s e r i j a a c t i v e

Bivajte v vanu Active, v katerem boste lahko brez težav tudi prenočili! 
Udobna namestitev za do pet ljudi s spalnico, ki jo lahko ustvarite v bivalnem 

prostoru, ter s poklopnim predelom za spanje na strehi. 
Parkirajte in zatisnite oko!

Van Active uporabljajte vsak 
dan! Postal bo neverjetno glavno 

ali sekundarno vozilo v vašem 
gospodinjstvu. Z veseljem ga 
boste vozili, saj je prostoren in 
praktičen, veliko bolj kot večina 
drugih avtomobilov. Ima do šest 
homologiranih sedežev, vključno 
z veliko premično klopjo. Veliko je 

praktičnega prostora za shranjevanje, 
kar je idealno za počitnice ter zelo 

koristno za nakupe in vsakodnevne 
opravke. Vozite ga vsak dan!

STAY

EVERYDAY
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360° SPLETNI OGLED
Oglejte si vse naše tlorise s 
360° spletnim ogledom 
na spletnem mestu 
www.adria-mobil.com

1 Namestitev za do 
štiri (Pro) in pet ljudi 
(Base).

2 Namestitev za do 
štiri (Pro) in pet ljudi 
(Base).

3 Okreten, dolžina: 
4,99 m, višina 
2,035 m (po želji  
tudi manj kot 2 m).

4 Avtomobilski slog, 
nova zunanja grafika, 
vse luči so LED.

5 Dvižna streha z 
vgrajenim razdelkom 
za spanje.

6 Okna, ki 
zagotavljajo 
zasebnost.

7 Izbiren predšotor 
in črna dvižna streha 
z nastavki (na belem 
modelu Active).

a c t i v e

Zunanjost Van Active je zasnovan na vozilu Renault Trafic, na voljo pa so tudi najnovejši 
motorji Euro6.d 2,0 l in pripomočki za vožnjo ter izbira litih platišč.
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s e r i j a a c t i v e

a c t i v e b a s e a c t i v e p r o

Notranjost 

I. Nova notranjost 
s svetlečim belim 
pohištvom, ki je 
odporno proti praskam.

II. Vrtljivi sprednji 
sedeži, pet ali po želji 
tudi šest homologiranih 
sedežev.

III. Premična, zložljiva 
klop in izbirni enojni 
sedež.

IV. Kuhinja z mizo, 
štedilnik z dvema 
gorilnikoma, 
pomivalnim koritom in 
36-litrskim hladilnikom.

V. Optimizirana 
omara in prostor za 
shranjevanje.

VI. Prostor za štiri 
akumulatorje (100 Ah).

VII. Ogrevalni sistem 
Webasto (izbirno).

I. Nova notranja 
oprema z belim 
pohištvom.

II. Vrtljivi sprednji 
sedeži, pet ali po želji 
tudi šest homologiranih 
sedežev.

III. Premična in zložljiva 
klop in izbirni enojni 
sedež.

IV. Prostor za prtljago, 
prostor za prenosni 
hladilnik in akumulator.

V. Zunanja vtičnica z 
napetostjo 230 V in 
notranji vhodi za USB.

VI. Ogrevalni sistem 
Webasto (izbirno).



adria vani
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Nov večnamenski model vana Active je zvest svojemu imenu, 
saj se iz vozila za vsakodnevno rabo hitro spremeni v van za kampiranje. 

Zasnova bivalnega prostora je nadvse učinkovita, 
saj je vse na pravem mestu, z možnostjo odpiranja poklopnega spalnega 

predela pa lahko pridobite tudi neprecenljivo višino. 

s e r i j a a c t i v e
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DOLŽINA
4999 mm
ŠIRINA
1970 mm
VIŠINA
2035 | 1999 mm
TEŽA
2000 kg
MOTOR
2.0 120 / 145 / 170 KM

• Renault Trafic z najnovejšim 
motorjem Euro 6 in pripomočki za 
vožnjo.

• Avtomobilski slog, novi grafični 
vzorci, žarometi LED.

• Dvižna streha z vgrajenim razdelkom 
za spanje.

• Nova notranjost s svetlečim belim 
pohištvom, ki je odporno proti 
praskam.

• Vrtljivi sprednji sedeži, pet ali po želji 
tudi šest homologiranih sedežev.

• Premična in zložljiva klop ter izbirni 
enojni sedež.

• Kuhinja z mizo, štedilnik z dvema 
gorilnikoma, pomivalnim koritom in 
36-litrskim hladilnikom.

• Optimizirana omara in prostor za 
shranjevanje.

• Prostor za štiri akumulatorje (100 Ah).
• Ogrevalni sistem Webasto (izbirno).
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DOLŽINA
4999 mm
ŠIRINA
1970 mm
VIŠINA
2035 | 1999 mm
TEŽA
2000 kg
MOTOR
2.0 120 / 145 / 170 KM

• Renault Trafic z najnovejšim 
motorjem Euro 6 in pripomočki za 
vožnjo.

• Avtomobilski slog, novi grafični 
vzorci, žarometi LED.

• Dvižna streha z vgrajenim razdelkom 
za spanje.

• Nova notranja oprema s sijočim 
belim pohištvom.

• Vrtljivi sprednji sedeži, pet ali po želji 
tudi šest homologiranih sedežev.

• Premična in zložljiva klop ter izbirni 
enojni sedež.

• Vrtljivi sprednji sedeži.
• Prostor za prtljago, prostor za 

prenosni hladilnik in akumulator.
• Zunanja vtičnica z napetostjo 230 V 

in notranji vhodi za USB.
• Ogrevalni sistem Webasto (izbirno).

EURO 6.2
2,0 | 120 KM
2,0 | 145 KM
2,0 | 170 KM

Oblikovan in zasnovan za popolno integracijo z baznim vozilom, zaradi 
česar je vožnja v užitek, z novimi zmogljivejšimi motorji Euro 6 2,0 l in 
novo zasnovo notranjosti kabine. 
 
 
 
 
 
 

• Najnovejši Renaultov 2-litrski motor Euro 6 s 120, 145 ali 170 KM.

• 6-stopenjski ročni ali izbirni 6-stopenjski robotiziran avtomatski 
menjalnik z dvojno sklopko.

• Nabor pripomočkov za vožnjo.

• Novi paketi zunanjega videza (kljuke na vratih, ogledala, plastična obroba).

• Nabor različnih 16- in 17-colskih litih platišč.

• Možnost kamere za vzvratno vožnjo.

renault trafic

KLJUČNE prednosti KLJUČNI podatki

BASE
D 4999 (mm)
Š 1970 (mm) 5 5

PRO
D 4999 (mm)
Š 1970 (mm) 5 4

D = DOLŽINA   Š = ŠIRINA         ŠTEVILO SEDEŽEV   ŠTEVILO LEŽIŠČ      KUHINJA   MIZA    SEDEŽNI DEL    GARDEROBA    LEŽIŠČA    KOPALNICA    TLA
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Za vsako dogodivščino vedno 
potrebujete dodatno opremo! Te 
dodatne možnosti lahko naročite pri 
svojem zastopniku za prodajo izdelkov 
Adria, ki jih tudi namesti.

Tako nameščena oprema, pripravljena 
za uporabo, vključuje naslednje 
možnosti (ki so odvisne od vozila):

• Predšotor
• Klimatska naprava,   

nameščena na strehi*
• Solarne plošče*

*ni na voljo za model Active.

Pripravljeni za pot!
dodatna oprema
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Ponujamo sedeže z vrhunsko oblikovno zasnovo, 
ki omogočajo več udobja in več podpore. Navsezadnje se morate med vsako 
veliko dogodivščino tudi sprostiti.

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

AUTUMN 
CALMNESS

SOPHISTICATED 
CLASSIC

VIOLET 
CHICK

SPRING 
GARDEN

CHERRY 
PUNCH

OCEAN 
SERENITY

Sedež ni nikoli le sedež
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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



Katalog je le informativne narave. Slike v katalogu lahko vsebujejo elemente, ki ne sodijo k standardni opremi, ali prikazujejo izdelke, ki so na voljo le na nekaterih trgih. Izdelki 
se lahko glede na predpise spreminjajo s tehničnega ali komercialnega vidika. Za podrobnejše informacije se pred nakupom obrnite na izbranega zastopnika.

Objava: Adria Mobil, d.o.o. Umetniška zasnova: Pubblimarket2. Izdelava: Enigma d.o.o. Fotografije: Branko Čeak, Jože Maček, Jure Horvat, Oblikovanje: Nataša Mandelj 
Čeak; Naslovna fotografija: Matija Pospihalj; Fotografije življenjskega sloga: Simone Benedetti, Daniele Molineris, Luca Masarà, Shutterstock, iStock, themediumgray.com; 
Oblikovanje: Claudia Barberi, Pubblimarket2. Fotografije KTM: Rally Zone; Fotografije kolesarske ekipe Adria Mobil: Vid Ponikvar|Sportida; Upodobitve: Inpac d.o.o. Besedilo: 
Neil Morley. Litografija: Tomo Per. Zahvala: Müller, Amfibija, My Dream Journey; Tisk: Printera Grupa d.o.o.

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


