VANS

#inspiringadventures

WWW.ADRIA.SE

Inspiration för dina äventyr.

Adrias Vankollektion

Vi har det bästa jobbet i världen
Vi skapar inspiration för dina äventyr
Vi designar våra vans från hjärtat, för själen
Designad för boende
Designad för att prestera
En innovativ anda och en besatthet för kvalitet
Vi vet att det aldrig bara är ett fordon, det är en del av din berättelse
Vad väntar du på?

Adrias varumärkeslöfte är “att
leverera premiumkvalitet, design
och värde för minnesvärda
upplevelser”.

UPPTÄCK MER PÅ: WWW.ADRIA.SE
vans
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Varför välja Adria?
om du söker frihet och ävent yr
är van ett utmärkt val .

d i t t

d i t t

f o r d o n

b o e n d e

Frihet och äventyr när du vill,
bara planera dina resor och gå!

Res med familj, vänner, med dina saker
och efter dina normer, i din egen miljö.

d i n

d i n a

d i n

r e s p l a n

ä v e n t y r

t r y g g h e t

Res självständigt med din egen
resplan och hitta dina egna
platser iväg från folksamlingar.

Livet förändras med van och
erbjuder oändliga möjligheter
för dina äventyr.

Adria är en av Europas ledande tillverkare
av fritidsfordon, med över 600 000 fordon
tillverkade sedan 1965.

Vans som inspirerar
sk älen till att välja adria
har aldrig varit så övert ygande .

PASSION.

Över femtio års erfarenhet, skicklighet och passion tillämpas på alla fordon.
INSPIRERANDE

DESIGN.

Vans designade för att bo i och utformade för att prestera.
TILLVERKNING

I

VÄRLDSKLASS.

Branschens mest avancerade produktionsanläggningar, ISO 9001 & EFQM 5-stjärnigt
certifierade för företagskvalitet och kvalitetsstyrningsstandarder.
HÅLLBARHET.

Vi är engagerade i miljöhållbarhet och följer olika miljöstandarder. Vårt miljöledningssystem
är certifierat enligt ISO 14001. Vi är också engagerade i hållbar utveckling, förebyggande
arbete och minskning av miljöpåverkan.
PREMIUMK VALITET.

Teknik för tillverkning och kvalitetskontroll i världsklass för hållbarhet och tillförlitlighet.
TRYGGHET.

Adria Vans kommer med en klassledande garanti och stöds av över 500 Adria-återförsäljare
i hela Europa, uppbackade av reservdelar och eftermarknadsservice i världsklass.
PRISVINNANDE

FORDON.

Oberoende priser för design, innovation, kvalitet och kundnöjdhet.
Se filmen om
tillverkningsprocessen på
www.adria.se
vans
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Höjdpunkter
TWIN SPORTS
MÖT NYA GENERATIONEN
SPORTVAN ELLER
FAMILJEVAN? BÅDE OCH.
Nya generationens Twin Sportssortiment, byggt på nya Fiat
Ducato, perfekt för den aktive
och familjer. Sportsvanen med
det ursprungliga och bästa
SunRoof och boendet med
popup-tak, nu tillgängligt i
tre planlösningar.

TWIN SPORTS
PLANLÖSNINGAR
Tillgängliga i tre
planlösningar.

ADRIA
MACH
F ö r e t t l ä t t a r e l i v.
Adria MACH mobil-app, tillgänglig för
första gången i Twin Sports,
Twin Supreme och Plus.
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TWIN SPORTS
640 SG
Exklusiv planlösning för
sportiga människor, med
innovativt bakutrymme, med
speciella förvaringslösningar
för utomhusutrustning.

Upptäck 360º walkthroughs,
planlösningar, teknisk data
och vår produktkonfigurator
på www.adria.se

TWIN
FLY VARDAGEN

basfordon

Höjdpunkter

SE
ONLINE

EUROPEAN
INNOVATION
AWARD FÖR
DESIGN

Våra Twin vans fortsätter att leda
med innovation, stil och kvalitet.
Byggd på nya Fiat Ducato.
Vans med den ursprungliga
och bästa SunRoof och öppna
planlösningen.
Finns som modellerna Supreme,
Plus och Axess, med olika
planlösningar.

Våra vans har nu den nya Fiat Ducato som basfordon som
erbjuder det senaste inom design, prestanda, komfort
och säkerhet. Fiat 2.2 l Multijet 3 (EUR VI E), ett urval av
manuell eller automatisk växellåda (från 140 hk), den senaste
exteriören och interiören, inklusive ny hytt, instrumentbräda,
infotainmentsystem, förar- och säkerhetshjälpmedel.

vans
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Designad för boende
DETALJER ÄR VIKTIGA
Alla våra vans är designade för boende, där detaljerna spelar roll
och varje centimeter räknas. Kunskapen om planlösningar och konstruktion
med allt på rätt plats har vi lärt oss under decennier
och syns nu i varje planlösning.

SE
ONLINE
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Upptäck 360º walkthroughs,
planlösningar, teknisk data
och vår produktkonfigurator
på www.adria.se

boende

Moderna boendeytor med kvalitetsmöbler och mjuk inredning.

vans
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kök

Designade kök med ergonomiska principer, stil och funktionalitet,
matchade med de bästa vitvarorna.
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badrum

Badrumslösningar beroende på modell,
alla med kvalitetsinredning.

Duplex badrumslösning har svängbar vägg (endast utvalda modeller).

Kompakt, fast badrum för mindre planlösningar.
vans
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sovrum

Ett urval av sovlösningar med lättåtkomliga sängar med optimerade
dimensioner, ljusdesign och riktigt bekväma madrasser.
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TWIN SPORTS
Adria exklusivt designade pop-up tak ger extra boende.

120x200 cm sovutrymme med bekväm säng, användbart förvaringsutrymme,
USB-portar och läslampor. Sovrumstältet är tillverkat i akrylbaserade
material för isolering, vattentålighet och andningsförmåga
Twin 640 SGX och Twin Sports 640 SGX
har bakre säng med praktiskt förvaringsutrymme nedan.

vans

adria

13

ljus

Sov skönt
Vi erbjuder högkvalitativa madrasser som ger stor
komfort och stöd. Skumkonstruktion med hög
motståndskraft, lätt skötsel och naturligt skydd
mot bakterier, lukt och statisk elektricitet.

Smart ljusstyrning med
spot-, LED- och omgivande
ljus, som är lätt att
kontrollera alla utrymmen.

SILVERSKYDD

TEXTIL

100%

luftigt stickat tyg
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dragkedja

tvätt

40°

lufttorkas

(ej torktumlare)

100 % naturlig

ej giftig

anti-statisk

antibakteriell

anti-odör

multimedia

förvaring
Optimerade förvaringslösningar,
plats för alla saker du behöver.

Smarta lösningar för underhållning
och enklare boende.

Twin Sports 640 SG har XL-garage med avtagbara sängar,
spårsystem, torkgarderob för utomhusutrustning och
förvaring av verktyg.

vans
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förvaring

Optimerade förvaringslösningar,
plats för alla saker du behöver.
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adria MACH
För ett lättare liv.
Vår smarta mobilapplikation styr nyckelfunktioner, övervakar utrustning, ger åtkomst till användarmanualer, navigeringsdata
och Mobile Office-funktioner, från din smarttelefon eller surfplatta.
Förinstallation som standard på Twin Sports-, Twin Supreme- och Plus-modellerna med möjlighet att installera MACH
Plus, vid orderstadiet eller efter leverans.

MACH PLUS
använder Bluetooth® Wi-Fi och LTE för lokal och fjärr* av
nyckelfunktioner (kontrollpanel, uppvärmning, luftkonditionering **
kylskåp, belysning, vattenpump, vattentanknivåer och batteristatus)
med statistik och förutsägelsefunktion. MACH plus övervakar
också lufttryck, fuktighet utifrån och ger tillgång till interaktiva
användarhandböcker, fordonsinformation och nivelleringsdata
samt Mobile Office Wi-Fi hotspot* -funktionalitet (tillgång till
webb, IP-radio och TV).

HUR MACH FUNGERAR

Upptäck mer på se.adria-mobil.com/mach-app
*SIM-kort behövs.

INSTALLERA
appen från Google Play eller
Apple Store eller besök
se.adria-mobil.com/mach

ANSLUT
till ditt fordon.

SKAPA
ditt Adria ID.

NJUT
av en skräddarsydd upplevelse.

**om fordonet är utrustat med detta alternativ
vans
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T W I N S

.

T W I N

S P O R T S

Verklig prestanda

Designad för att prestera

Alla Adria vans är utformade för att prestera. Allt är noggrant utformat, utvecklat
och testat för att säkerställa din säkerhet, komfort och njutning. Byggd för att
njuta, byggd för att hålla.

1_INSPIRERANDE DESIGN.
Designad med sömlös integration av
utrymmen, moderna interiörer och
Adrias signaturfunktioner.

2

ÅRS*ADRIA
garanti
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ÅRS* garanti
MOT
INTRÄNGANDE
FUKT

6_LUFTFLÖDE.
Adrias sofistikerade Air Flow System
innebär att varje fordon har integrerat
luftflöde och ventilation utan några
kalla punkter.

2_BASFORDON.
7_FÖNSTER & DÖRRAR.
Perfekt integration med basfordonet
Fiat. De senaste Euro 6-motorerna och Inramade fönster, och Sun Roof® på
en rad förar- och säkerhetshjälpmedel. Twin Supreme-modeller för optimal
belysning, ventilation, integritet och
3_KAROSSKONSTRUKTION.
säkerhet.
Stark, robust karossbyggnad med
7 års garanti mot inträngande fukt.
8_MÖBLER & FÖRVARING.
Kvalitetsbyggda skåp integrerade
4_ISOLERING.
med värme och luftflöde och gott om
De senaste värmeisoleringsmaterialen, flexibel förvaring i varje fordon.
sofistikerad värme- och luftflödeshantering enligt Adrias "Thermo-build" 9_KOMFORT.
standarder och inga "kalla fläckar".
Moderna boendeytor med optimerat
utrymme och funktionalitet för
5_UPPVÄRMNING.
bekvämt boende och en hemkänsla.
Trumauppvärmning (med Webasto
värmare bodel på utvalda modeller).
10_KUNDSERVICE.
Uppvärmd och isolerad spillvattenbeKlassledande 2 års allmän garanti och
hållare är standard på alla modellerna. 7 års garanti mot inträngande fukt
som standard, över 500 återförsäljare
och effektiv eftermarknadsservice och
försäljning av reservdelar.

Klimatkontroll
Våra vans är designade
för att användas året runt.

ISOLERING
Alla Adria vans är byggda med
avancerade isoleringsmaterial,
bästa uppvärmningsdesign
och luftflöde utan "kalla
punkter" för kontrollerbar
komfort året runt.

AIR-CONDITION
Adria Twins kan också
beställas med fabriks- eller
återförsäljaranpassade
luftkonditioneringsalternativ.

VÄRME
Optimerad värmeeffektivitet med exakt konstruktion och
kylkammartestning som säkerställer användning för hela året.
Trumauppvärmning Alde, samt Webasto-värmare bodel på
utvalda modeller.

TESTAT TILL DET
EXTREMA
Alla fordon testas i vår egen
klimatkammare, från -40 till +60
grader och i luftfuktighet från
45 % till 80 % mellan +30 och
+60 grader.

Dessa modeller har nu:
1 Minskade värmebryggor.
2 Nytt återvunnet Ecofiber
40-material, värmefäst för bättre
isolering.
3 Förbättrad isolering runt dörrar
och fönster.
4 Nya ångbarriärer för att förhindra
kondens.
LUFTFLÖDHANTERING
Adrias integrerade luftflödessystem för ventilation och
optimal cirkulation av luft, kyla och värme.

Vissa funktioner är kanske inte tillgängliga på alla modeller. Gå in på www.adria.se för individuella modellspecifikationer och tekniska detaljer.

* villkor gäller se webbplats för mer information.
vans
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Fiat Ducato

TWIN SPORTS/TWIN SUPREME/TWIN PLUS/TWIN AXESS

Den nya Fiat Ducato, basfordonet som erbjuder det senaste inom design, prestanda, komfort och
säkerhet.

Basfordon
Vi väljer basfordon och chassi
för varje husbil / van för bästa
vridstyrka, prestandadynamik och
interiör utformning.
Alla fordon erbjuder de senaste
Euro 6-motorerna, avancerade
förar- och säkerhetshjälpmedel.

Kraftfulla och effektiva 2,2 l Multijet 3 (EUR VI E) -motorer, med 140 hk, 160 hk och 180 hk. Ett urval
av manuell eller automatisk växellåda (från 140 hk), den senaste utformningen av exteriör och interiör
stil, inklusive ny hytt, instrumentbräda, infotainmentsystem, förar- och säkerhetshjälpmedel.

EXTERIÖRA FUNKTIONER

Ny yttre styling med ny frontgrill och många funktioner tillgängliga inklusive full-LEDlampor, svart skid-plate och dimljus med kurvfunktion.

16" Light chassi aluminiumfälgar

FIAT DUCATO CHASSI
Beprövat chassi med följande funktioner:
• Styv bakaxel med bladfjädrar.
• 16" hjul som tillval för Light chassi modeller.

20
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16" Heavy chassi aluminiumfälgar/
automatisk växellåda

INTERIÖRA FUNKTIONER

Ny interiör design med ny instrumentbräda, vred och
ratt, digital instrumentpanel, nytt multimedia- och
förarassistanssystem.

DESIGN

Fiat

STANDARD UTRUSTNING

Fiat

Ny exteriör

ja

Airbag förare

s

Ny interiör

ja

Airbag passagerare

s

Centrallås

s

ABS

s

Instrumentpanel

digital

MOTOR
standard

140 Multijet 3

ESP

s

3rd level

160 Multijet 3

Manuell luftkonditionering

s

4th level

180 MultiJet 3

Elektriska sidospeglar

s

Kaptensstol

s

Farthållare & fartbegränsare

s

Mobil/surfplattehållare

s

VÄXELLÅDA

DAB antenn + 4 högtalare

s

Manuell

6-växlad

Stop & start

s

9-växlad

Bränsletank

75 l (s) / 90 l (o)

Fix & go kit

s

Navkapslar

s

DÄCK
Light chassi
Heavy chassi / automatisk växellåda

Automat

15" (s) / 16" (o)
16" (s)

Kompositbladfjädrar

s

Aktiv däcktrycksövervakning

o
s standard

o tillval

vans
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Kollektionen

t w i n

s p o r t s

t w i n

sida

24

MÖT
NYA
GENERATIONEN

22
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s u p r e m e
sida

38

t w i n

p l u s
sida

42

v a n s m o d e l l p r o g r a m

t w i n

a x e s s
sida

46
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s p o r t s

Sportvan eller familjevan? Både och.

MÖT
NYA
GENERATIONEN
24
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INSPIRERANDE
DESIGN

SIGNATURFUNKTIONER

HEMKÄNSLA

MODERNA
BOYTOR

INSPIRERANDE
LÖSNINGAR

t w i n

r

•

f i
n
s

s n i n g

a

n
i

o l

l

k

a

p l a
n

M Ö T N YA G E N E R AT I O N E N
Våra Twin Sports-modeller kommer att tilltala de mer äventyrliga tack vare extra sovplats, vardagsrum
och förvaringsutrymme. Byggd på nya Fiat Ducato, med exklusivt designat pop-up tak och sovutrymme.
Perfekt för sportiga människor med utomhusutrustning och även för familjer med barn.

i

ö

T WIN SPORTS

s p o r t s

Sportvan eller familjevan? Både och.

640 SG
640 SGX
640 SLB

TWIN SPORTS

Adria MACH-mobilapp
för smart kontroll

vans
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t w i n

s p o r t s

Exteriöra funktioner

Twin Sports vans med mycket utrustning på Fiat Ducato.

INSPIRERANDE DESIGN
Inspirerande design för fantastisk stil,
prestanda och praktiska funktioner.

Exteriöra funktioner

1 NY FIAT DUCATO.
2 STIL val av exteriöra färger.
3 Adrias exklusiva design POP-UP TAK med sovutrymme.
4 EXKLUSIV DESIGN takmekanismer för säker användning.
5 INRAMADE FÖNSTER.
6 Adrias exklusiva design SunRoof med PANORAMAFÖNSTER.
7 MJUKSTÄNGANDE DÖRRAR med integrerat myggnät (tillval).
8 INTEGRERAD TAKDESIGN för valfri utrustningsplacering.
9 EXTERN DUSCHANSLUTNING.
10 Förinstallation för BACKKAMERA.

26
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t w i n

s p o r t s

POP-UP TAK
Aerodynamisk integration av lätt komposittak. Integreras med SunRoof
och extrautrustning som tillval (luftkonditionering, solpanel, markis).
Design och konstruktion garanterar helt säker användning,
både när den är öppen eller stängd.

SIGNATURFUNKTIONER
Exklusiva Adria signaturfunktioner.

Adrias exklusiva designade
SunRoof® och panoramafönster
och öppna planlösning.

SE
ONLINE

Upptäck 360º walkthroughs,
planlösningar, teknisk data och vår
produktkonfigurator på www.adria.se
vans
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t w i n

s p o r t s

HEMKÄNSLA
Snygg premiuminredning
med öppen planlösning.

Modern interiör med Onyx inredning.
Uppvärmning med Truma och
Webasto.

28
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t w i n

s p o r t s

Interiöra funktioner

I. Modern inredning med
smart belysningssystem.

II. Adrias exklusiva
design SunRoof med
panoramafönster.

III. Öppen planlösning.

IV. Pop-up sovrum med
lampor, USB-portar.

V. Adria digital kontroll
och Adria MACH smart
mobilapp (tillval).

VI. Dinett med utdragbart
bord och ben för
utomhusbruk.

VII. Uppvärmning med
Truma och Webasto
(640 SGX and 640 SG).

vans
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MODERNA BOYTOR

Stor flexibel dinett och
kök med 2 brännare,
diskho och stort
kompressorkylskåp
(tillval på utvalda
modeller).

Boende med komfort
och mångsidighet.

Bekvämt bakre
sovrum med ett
urval av sängformat.

Duplex badrum med
vridbar väggfunktion.
30
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t w i n

SOVUTRYMME
Avtagbart tält som kan rengöras,
förvaras och återvinnas. Tillverkad
i akrylbaserade material för
isolering, vattentålighet och
andningsförmåga. Fast myggnät,
frontnätet kan öppnas oberoende.

s p o r t s

INSPIRERANDE LÖSNINGAR
Innovativa funktioner för
inspirerande äventyr

120x200 cm sovutrymme
med bekväm säng, användbart
förvaringsutrymme, USB-portar
och läslampor.

POP-UP TAK MEKANISM.

På 640-modellerna finns en genial,
lättanvänd svängmekanism med
utdragna sidoarmar för perfekt
stängning och som integrerar med
skåptaket när det inte används och
stabilitet mot vind, när det används.

vans
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4

4

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

TWIN SPORTS

640 SG
L 6363 (mm)
B 2050 (mm)

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

4

4

4

NYCKEL data

NYCKELFUNKTIONER

LÄNGD
6363 mm
BREDD
2050 mm
BREDD
2580 | 2680 mm
VIKT
3500/4250* kg
FIAT 6D MOTOR
2,2 140 / 160 / 180 HK

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nya Fiat Ducato.
Adria exklusiva pop-up tak.
Stort isolerat och andningsbart sovutrymme.
Tältet har förvaring, lampor, USB-portar, fönster och myggnät.
Integrerad med exklusiv design av SunRoof och takfönster.
Sovrum bak med enkla eller fasta sängar.
Dubbelsäng bak för 2 personer.
Extra säng för 1 i dinett (standard).
Onyx inredning med blanka vita möbler.
Dinett i öppen planlösning, med utdragbart bord.
Kök, 2 brännare, diskho och stort kompressorkylskåp
(tillval på utvalda modeller).
• Duplex badrum med vridbar väggfunktion
• Stort bakre garage med särskild förvaring.
• Förinstallation för Adria MACH.
Viktiga tillval:
• Adria MACH Plus.
• Markiser, solpaneler, luftkonditionering.
• Kompressorkylskåp 138 L (utvalda modeller).

4

*tillval
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L = LÄNGD B = BREDD
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ANTAL SITTPLATSER (beroende på chassi och totalvikt)

ANTAL SÄNGPLATSER

KÖK

BORD

SITTGRUPP

GARDEROB

SOVPLATS

BADRUM

GOLV

t w i n

INTERIÖR

TEXTIL
ARNO

ONYX

EXTERIÖR

s t i l

s p o r t s

LEATHER VAAST (Tillval)

POP-UP färg

SILVER
ALLUMINIUM
METALLIC
EXPEDITION
GRÅ SOLID

MÖRK GRÅ

LANZAROTE
GRÅ SOLID
IRON
GRÅ METALLIC

VIT

VIT

MER

TEKNISK
INFORMATION
PÅ WWW.ADRIA.SE

Besök www.adria.se för mer information.
vans
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Fly vardagen.

34
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Fly vardagen.

f i
n

i

Fly vardagen i vår prisvinnande Twin van med signaturfunktioner som Adrias exklusiva SunRoof®
med panoramafönster (Supreme) och öppen design. Mycket utrustning och bekväma planlösningar.

•

s

TWINS

r

n

a

k

t w i n s

600 SPB
640 SGX
640 SLB
640 SPB Family

600 SPB
600 SPB Family
640 SGX
TWIN SUPREME

640 SLB

600 SP
600 SP Family
640 SL
TWIN PLUS

TWIN AXESS

Adria MACH-mobilapp
för smart kontroll

vans
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t w i n s

Exteriöra funktioner

Twin vans med mycket utrustning på bästa basfordonet.

European
Innovation
Award vinnare
för exteriör
design.

SE
ONLINE

1 Nya Fiat Ducato.

2 Exteriör i fordonsstil
och olika val av färger.

3 Sportig grafik.
4 Inramade fönster
(Plus och Supreme).

36
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5 Adria exklusivt
SunRoof® med
panoramafönster
(Supreme).

6 Mjukstängande
dörrar med inbyggt
myggnät (tillval).

7 LED markisljus.
8 Isolerad
och uppvärmd
spillvattentank
(standard).

9 Förinstallation av
backkamera.
10 Mjukstängande
skjutdörr (tillval).

Upptäck 360º walkthroughs,
planlösningar, teknisk data och
vår produktkonfigurator på
www.adria.se

t w i n s

m o d e l l e r

Interiöra funktioner

I. Modern inredning med
smart belysningssystem.

II. Adria exklusivt
SunRoof® med
panoramafönster
(Supreme).

III. Exklusivt öppen design
(alla modeller).

IV. Ny digital kontroll
och Adria MACH smart
mobil app (tillval Sports,
Supreme och Plus
modeller).

V. Dinett med utbyggbart
bord och ben för
utomhusbruk.

VI. Val av
badrumslösningar.

VII. Uppvärmning av
Truma och Webasto
(utvalda modeller).

vans
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FLY VARDAGEN I EN TWIN SUPREME.
En prisvinnande van med signaturfunktioner som Adrias exklusiva
SunRoof® med panoramafönster och öppen design, mjukstängande
skjutdörr (tillval), nya köksfunktioner och förbättrad isolering.
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t w i n p l u s

FLY VARDAGEN I EN TWIN PLUS.
Välutrustad van med modern interiör, öppen planlösning
och fylld med funktioner.
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t w i n a x e s s
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FLY VARDAGEN I EN TWIN AXESS.
Erbjuder stort värde med modern inredning
och fantastiska funktioner.
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t w i n s

n y c k e l f u n k t i o n e r

Axess, Plus eller Supreme?

TWIN AXESS

Alla de nya generationens modeller är fyllda med funktioner och erbjuder mycket detaljer. För att hjälpa dig
att bestämma har vi sammanfattat de viktigaste skillnaderna mellan modellerna Supreme, Plus och Axess.

NYCKELFUNKTIONER

AXESS

PLUS

SUPREME

s

s

s

3 färger

7 färger

7 färger

6 m planlösning

s

s

s

6,4 m planlösning

s

s

s

Kompressorkylskåp

s

s

s

U-formade skåp

s

s

Fullisolerad

s

s

Nya FIAT Ducato (EUR VI E)
Karossfärg

SunRoof

s

Inramade fönster

s

s

s

s

s

Interiör

Sandy Brown

Sandy Brown

Onyx

Värme*

Truma / Webasto

Truma / Webasto

Truma / Alde / Webasto

Duplex badrum

s

s

Aluminumgolv i garage*

s

s

Adria digital kontrollpanel

SANDY BROWN
*beroende på modell
50
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TWIN PLUS

n y c k e l f u n k t i o n e r

TWIN SUPREME

Adria Mach

Adria Mach

MER

TEKNISK
INFORMATION
PÅ WWW.ADRIA.SE

SANDY BROWN

ONYX

vans
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p l a n l ö s n i n g a r

4

2+1

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

4

2+1

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

4

2+1

TWIN supreme

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

2+1

TWIN plus

4

600 SPB FAMILY
L 5998 (mm)
4
B 2050 (mm)

4+1

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

4

2+1

4+1

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

4

2+1

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

4

2+1

2+2

TWIN axess

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

adria

4+1

2+2

600 SPB
L 5998 (mm)
B 2050 (mm)
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640 SPB FAMILY
L 6363 (mm)
4
B 2050 (mm)

4

2+1

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

4

MER

2+2

TEKNISK
INFORMATION
PÅ WWW.ADRIA.SE
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p l a n l ö s n i n g a r

NYCKEL data

NYCKELFUNKTIONER

LÄNGD
5998 - 6363 mm
BREDD
2050 mm
HÖJD
2580 mm
VIKT
3500/4250* kg
FIAT 6D MOTOR
2,2 140 / 160 / 180 HK*

•
•
•
•
•
•
•
•

LÄNGD
5998 - 6363 mm
BREDD
2050 mm
HÖJD
2580 mm
VIKT
3500/4250* kg
FIAT 6D MOTOR
2,2 140 / 160 / 180 HK*

•
•
•
•
•
•

Öppen planlösning och belysning.
Stort takfönster 700 x 500 mm.
Dinett med utdragbart bord.
Sovrum bak med enkel-, dubbel- eller fasta sängar.
Digital styrenhet som är enkel att använda.
84 l, 138 l kompressorkylskåp (tillval), diskho och
2 brännare.
• Dinettebord, användbar utomhus med utdragbart ben.
• Ny digital styrenhet som är enkel att använda.

• Adria digital styrenhet för viktiga verktyg.
• Truma värmare i dinett (Webasto på 640 SGX och
600 SPB Family).
• Förinstallation för Adria MACH.

LÄNGD
5998 - 6363 mm
BREDD
2050 mm
HÖJD
2580 mm
VIKT
3500/4250* kg
FIAT 6D MOTOR
2,2 140 / 160 / 180 HK*

•
•
•
•
•
•
•

• Dinettbord, användbar utomhus med utdragbart ben.
• Kompakt badrumslösning med fast dusch.
• Truma värmare i dinett (Webasto på 600 SP Family).

• Dinettebord, användbar utomhus med utdragbart ben.
• Uppvärmning av Alde, Truma och Webasto
(beroende på modell).
• Förinstallation för Adria MACH.

Exklusiv design SunRoof och panorama.
Hytt-loft Öppen planlösning och belysning.
Duplex badrumslösning med svängbar vägg.
Dinette med utdragbart bord.
Sovrum bak med enkla eller fasta sängar.
Adria digital styrenhet för viktiga verktyg.
Digital styrenhet som är enkel att använda.
84 l eller 138 l kompressorkylskåp (tillval), diskho
och 2 brännare.

Öppen planlösning och belysning.
Stort takfönster 700 x 500 mm.
Dinette med utdragbart bord.
Sovrum bak med enkel-, dubbel- eller fasta sängar.
Enkel att använda digital styrenhet.
Adria digital styrenhet för viktiga verktyg.
84 l kompressorkylskåp, diskho och 2 brännare.

* tillval, beroende på modell
L = LÄNGD B = BREDD

ANTAL SITTPLATSER (beroende på chassi och totalvikt)

ANTAL SÄNGPLATSER

KÖK

BORD

SITTGRUPP

GARDEROB

SOVPLATS

BADRUM

GOLV
vans

adria
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s t i l

EXTERIÖR

INTERIÖR

TWIN supreme

ONYX
VIT

SVART
METALLIC

SILVER
ALLUMINIUM
METALLIC

LANZAROTE
GRÅ

EXPEDITION
GRÅ

ARTENSE
GRÅ

IRON GRÅ
METALLIC

TWIN plus

SANDY BROWN
VIT

SVART
METALLIC

SILVER
ALLUMINIUM
METALLIC

LANZAROTE
GRÅ

EXPEDITION
GRÅ

ARTENSE
GRÅ

IRON GRÅ
METALLIC

SANDY BROWN

VIT

TWIN axess

SILVER
METALLIC
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SVART
METALLIC
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TEXTIL
ARNO

LEATHER VAAST

ARNO

LEATHER VAAST

BLAKE

LEATHER VAAST

MER

TEKNISK
INFORMATION
PÅ WWW.ADRIA.SE
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Redo för avfärd!
Tillbehör

För alla äventyr behöver du alltid extra
utrustning! Dessa kan beställas som
tillval:
•
•
•
•
•

56

Markis.
Takmonterad luftkonditionering.
Solpaneler.
Adria MACH Plus (app).
Större kompressorkylskåp 138 L
(utvalda modeller).

adria

vans

Det är inte bara en sittplats
Vi erbjuder sittplatser i högklassig design för mer komfort och stöd. När allt
kommer omkring är det viktigt att kunna koppla av för alla stora äventyr.

vans
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World-class partners

ADRIA MOBIL CYCLING TEAM
Adria-Mobil Cycling Team är det bästa
slovenska cykellaget i UCI European
Tour. För mer information besök
www.adria-mobil-cycling.com

ADRIAS FORDON ÄR VALET
FÖR MÄSTARE.

TINA MAZE
Dubbel världsmästaren och dubbel
olympisk guldmedaljör. En av de bästa
skidåkarna genom tiderna, Tina Maze,
från Slovenien, använder sin Twin
Supreme regelbundet för att ta sig till
snö för skidåkning och till vind,
för vindsurfing.
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PRIMOŽ ROGLIČ
Världens bästa cyklist och vinnare av
Velo d'Or 2020. Två gånger vinnare
av La Vuelta 2019-20, andra i Tour de
France 2020 och vinnare i Liège. Primož,
från Slovenien, använder sin Sonic till
träning, tävling och semester.

JAKOV FAK
Skidskytt i världsklass som
representerar Slovenien, topp tre
rankad. Vinnare av silvermedalj i
skidskytte vid vinter-OS 2018 och brons
i Vancouver 2010. Jakov använder sin
Sonic träning, tävling och semester.

KTM FACTORY
RACING TEAM
I januari varje år sedan 2013
tas en flotta av Adria husbilar
till Dakar Rally i Sydamerika av
Red Bull KTM Factory Racing.
Specialanpassade Adria Twins
stöder också deras lag av
MXGP-världsmästerskap.

SOCIAL MEDIA
Gå med i Adria-familjen på
Facebook, Instagram och på
YouTube för att dela dina äventyr.

UPPTÄCK MER I DEN NYA UTGÅVAN AV INSPIRATIONS MAGAZINE, ONLINE AT https://se.adria-mobil.com/inspiration
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Adria AB
Box 15
561 06 TENHULT
SVERIGE

Syftet med katalogen är illustrativt. Bilder i katalogen kan innehålla vissa element som inte tillhör standardutrustning eller skildra produkter som tillhör olika marknader.
Produkter kan ändras ur teknisk eller kommersiell synvinkel med avseende på regler. Kontakta din valda återförsäljare för att få detaljerad information innan du köper.

Slovenien
Din destination för husvagn
www.slovenia.info
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