VANI

Navdih za

vaše dogodivščine.

#inspiringadventures

Navdih za vaše dogodivščine.

Ponudba Adrijinih vanov

Obljuba blagovne znamke Adria je
"zagotoviti vrhunsko kakovost in oblikovanje
po dostopnih cenah z namenom ustvarjanja
nepozabnih izkušen".

Naše delo je najboljše delo na svetu
Ustvarjamo navdih za vaše dogodivščine
Prikolice izdelujemo s srcem, za dušo
Zasnovano za bivanje
Zasnovano z namenom
Inovativen duh in obsedenost s kakovostjo
Zavedamo se, da nikoli ne gre samo za vozilo – gre za del vaše zgodbe
Kaj še čakate?

ODKRIJTE VEČ NA: WWW.ADRIA-MOBIL.COM
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Zakaj izbrati Adrio?
če iščete svobodo in dogodoviščine ,
so vani za k ampiranje odlična izbira .

v a š e

v a š a

v o z i l o

n a s t a n i t e v

Svoboda in dogodivščine, ko si jih
zaželite – samo odpraviti se morate!

Potujte z družino, prijatelji in svojimi
stvarmi ter v skladu s svojimi standardi
in v svojem okolju.

v a š
n a č r t

p o t i

Neodvisno potovanje, vaš lasten načrt
poti – poiščite svoje kotičke stran od
gneče.

v a š e

v a š a

d o g o d i v š č i n e

b r e z s k r b n o s t

Življenje se s vani za kampiranje
spremeni, saj se vam z njo odpre
neskončno možnosti za dogodivščine.

Adria je vodilni proizvajalec vozil za
preživljanje prostega časa – od leta
1965 smo jih namreč izdelali že več
kot 600.000.

Vani, ki navdihujejo
razlogi za nakup vozila adria še nikoli
niso bili tako prepričljivi .

STR AST.

Več kot 50 let izkušenj, veščin in strasti, prenesenih v vsako vozilo.
NAVDIHNJENA

ZASNOVA.

Vani za kampiranje, zasnovani za bivanje in oblikovani tako, da najbolje služijo svojemu namenu.
PROIZVODNJA

SVETOVNEGA

RAZREDA.

Napredni proizvodni obrati s certifikatom ISO 9001 EFQM s petimi zvezdicami.
TR AJNOSTNOST.

Certifikat ISO 14001 za sistem ravnanja z okoljem. Predanost trajnostnemu razvoju ter
preprečevanju in zmanjševanju vplivov na okolje.
VRHUNSK A

K AKOVOST.

Najboljše tehnike izdelave in nadzora kakovosti za trpežnost in zanesljivost.
BREZSKRBNOST.

Vrhunska garancija, podpora več kot 500 Adrijinih zastopnikov, dobava rezervnih delov in
poprodajne storitve svetovnega razreda.
NAGRAJENA

VOZILA.

Neodvisne nagrade za oblikovanje, inovacije, kakovost in zadovoljstvo kupcev.

Oglejte si film o postopku
izdelave na spletnem mestu
www.adria-mobil.com
vani
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Poudarki
TWIN SPORTS
SPOZNAJTE NOVO GENERACIJO
ŠPORTNI ALI DRUŽINSKI
VAN? OBOJE.
Nova generacija serije Twin
Sports, zgrajene na novem
baznem vozilu Fiat Ducato, je
kot nalašč za ljubitelje športa
na prostem in družine. Športni
van za kampiranje z izvirno in
najboljšo notranjostjo s strešnim
oknom SunRoof, notranjostjo
v slogu mansarde in strešno
nastanitvijo, je zdaj na voljo s
štirimi tlorisi.

TLORISI - TWIN
SPORTS
Na voljo s štirimi
tlorisi.

ADRIA
MACH
Za enostavnejše življenje.
Mobilna aplikacija Adria MACH za pametni
nadzor je prvič na voljo na modelih Twin
Sports, Twin Supreme in Plus v dveh
različicah – MACH in MACH Plus.
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TWIN SPORTS
640 SG
Edinstven tloris za športne
ljudi z inovativnim prostorom
zadaj in posebnimi rešitvami
za shranjevanje opreme.

Na spletnem mestu www.adria-mobil.com
vas čakajo 360-stopinjski sprehodi
po vozilih, tlorisi, tehnični podatki o
specifikacijah in naš konfigurator izdelkov.

POBEG IZ VSAKDANA
Z VOZILI TWIN

bazna vozila

Poudarki

OGLED
NA SPLETU

EVROPSKA
NAGRADA ZA
INOVACIJE NA
PODROČJU
OBLIKOVANJA.

Naši vani za kampiranje Twin z
inovacijami, slogom in kakovostjo
v svojem razredu še naprej
zasedajo vodilni položaj. Zgrajeni
so na novem baznem vozilu
Fiat Ducato in na vozilu Citroen
Jumper. Van za kampiranje z
izvirno in najboljšo notranjostjo
s strešnim oknom SunRoof in
zasnovo v obliki mansarde.
Na voljo v modelih Supreme, Plus
in Axess z različnimi tlorisi.

ACTIVE MPC
PLAY.STAY.EVERYDAY.
Večnamenski van za kampiranje,
zgrajen na novem baznem vozilu
Renault Trafic, na voljo v dveh modelih:
Base in Pro.

Vsi naši vani za kampiranje imajo zdaj novo
bazno vozilo Fiat Ducato z najnovejšo
zasnovo, zmogljivostjo, udobjem in varnostjo.
Modeli Axess vozil Twin, s katerimi za
svoj denar dobite več, so na voljo tudi na
Citroen Jumperju. Fiatovi 2,2-litrski motorji
Multijet 3 (Euro6.d Final), možnost ročnega
ali samodejnega menjalnika (od 140 KM
naprej), najnovejši zunanji in notranji videz,
vključno z novo kabino, armaturno ploščo,
informacijsko-razvedrilnimi sistemi ter
pripomočki za voznika in večjo varnost.

Citroen Jumper, na voljo na
modelih Twin Axess. Zmogljivi
2,2-litrski HDI (Euro6.3) motorji
z visoko stopnjo serijske
opreme, ročnim 6-stopenjskim
menjalnikom in velikim,
90-litrskim rezervoarjem za
gorivo.
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Zasnovano za bivanje
PODROBNOSTI ŠTEJEJO
V vseh naših vanih za kampiranje, 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.

OGLED
NA SPLETU
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Na spletnem mestu
www.adria-mobil.com
vas čakajo 360-stopinjski
sprehodi po vozilih, tlorisi,
tehnični podatki o specifikacijah
in naš konfigurator izdelkov.

bivanje

Sodobni bivalni prostori s kakovostnim pohištvom
ter širokim naborom tekstila in oblazinjenja.

vani
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kuhinje

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

Kopalniške rešitve, odvisne od modela,
s kakovostno opremo.

Dvodelna kopalnica z vrtljivo steno (samo izbrani modeli).

Kompaktna, fiksna kopalnica za manjše tlorise.
vani
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spalnice

Nabor rešitev za spanje z enostavno dostopnimi ležišči z optimiziranimi
dimenzijami, zasnovo razsvetljave in zares udobnimi vzmetnicami.
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TWIN SPORTS
Adrijina edinstvena zasnova z zgornjim spalnim predelom,
zaradi katerega je na voljo več prostora.

Spalni predel v velikosti 130 x 200 cm z udobno posteljo, uporabnim
prostorom za shranjevanje, vhodi USB in bralnimi lučkami. Šotor
spalnega predela je izdelan iz materialov na osnovi akrila, ki zagotavljajo
izolacijo, vodoodpornost in zračnost.
Twin 640 SGX in Twin Sports 640 SGX imata dvižno posteljo zadaj z
uporabnim prostorom za shranjevanje spodaj.

vani
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razsvetljava

Dober spanec
Ponujamo vrsto vzmetnic vrhunske kakovosti, ki
zagotavljajo veliko udobja in podpore. Imajo zelo odporno
peno, tekstil, za katerega je enostavno skrbeti, ter naravno
zaščito pred bakterijami, neprijetnimi vonjavami in statiko.

S pametnim upravljanjem
razsvetljave, ki vključuje
reflektorje, LED-luči in
razpoloženjska svetila,
lahko preprosto nadzorujete
vzdušje v vseh bivalnih
prostorih.

ZAŠČITA SILVER

TEKSTIL

100%

zračno pleten
tekstil
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zadrga

pralno pri

40°

sušenje na zraku
(ne strojno)

100 % naravno

brez strupov

brez statike

zaščita pred
preprečuje
bakterijami neprijetne vonjave

večpredstavnost

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

Navdihnjene rešitve za razvedrilo, ko se
želite na poti pozabavati.
Adrijini digitalni upravljalniki za glavne
bivalne funkcije, ki so preprosti za
uporabo.

Twin Sports 640 SG ima garažo vario-space XL s
snemljivimi ploščami, sistemom tirnic, garderobno omaro za
sušenje opreme in shrambo za orodje.

vani
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shranjevanje

Po vsem vozilu so na voljo optimizirane rešitve za shranjevanje,
s prostorom za vse, kar potrebujete.
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adria MACH
Za enostavnejše življenje.
Naša mobilna aplikacija za pametni nadzor omogoča nadzor ključnih funkcij in pripomočkov ter dostop do uporabniških
priročnikov, navigacijskih podatkov in funkcij mobilne pisarne prek pametnega telefona ali tabličnega računalnika.
Serijska namestitev na modelih Twin Sports, Twin Supreme in Plus z možnostjo namestitve MACH ali MACH Plus, v
fazi naročila ali po dobavi.
MACH

MACH PLUS

Za lokalni nadzor ključnih funkcij
(nadzorna plošča, ogrevanje,
klimatska naprava**, hladilnik,
razsvetljava, vodna črpalka, nivo
rezervoarja za vodo in stanje
baterije) uporablja Bluetooth®.
Omogoča tudi spremljanje
zunanje in notranje temperature
ter zagotavlja osnovne informacije
o vozilu in podatke o niveliranju.

Za lokalno in daljinsko upravljanje
ključnih funkcij s statističnimi podatki
in funkcijo napovedi (nadzorna plošča,
ogrevanje, klimatska naprava**, hladilnik,
razsvetljava, vodna črpalka, nivo
rezervoarja za vodo in stanje baterije)
uporablja Bluetooth®, Wi-Fi in LTE. MACH
plus spremlja tudi zračni tlak in zunanjo
vlago ter omogoča dostop do interaktivnih
uporabniških priročnikov, informacij o
vozilu in podatkov o niveliranju, pa tudi
funkcije dostopne točke mobilne pisarne
prek povezave Wi-Fi* (dostop do spleta,
IP-radia in televizije).

KAKO DELUJE APLIKACIJA MACH

Odkrijte več na spletnem mestu www.adria-mobil.com/MACH

NAMESTITE
aplikacijo iz trgovine Google Play ali
Apple Store ali obiščite spletno stran
adria-mobil.com/mach

POVEŽITE SE
s svojim vozilom.

USTVARITE
svojo Adrijino ID-kodo.

UŽIVAJTE
v izkušnji, prilagojeni posebej za vas.

*potrebna je kartica SIM.
** če je vozilo opremljeno s to možnostjo
vani
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T W I N I

.

T W I N

S P O R T S

Delovanje v resničnem svetu

Zasnovano z namenom

Vsi Adrijini vani so zasnovani z namenom. Vse je skrbno zasnovano, razvito in
testirano, da bi vam zagotovili varnost, udobje in užitek. Izdelano je za dolgotrajno
uporabo.

1_NAVDIHNJENA ZASNOVA.
Zasnovani z brezhibno integracijo
notranjega prostora, sodobno notranjostjo
in prepoznavnimi elementi znamke Adria.
2_BAZNA VOZILA.
Popolna integracija z baznim vozilom.
Glede na izbran model lahko izbirate med
baznimi vozili Fiat in Citroen. Najnovejši
motorji Euro6 ter nabor pripomočkov za
voznika in varno vožnjo.
3_KONSTRUKCIJA KAROSERIJE.
Močna in trpežna konstrukcija karoserije s
sedemletno garancijo na vdor vode.
4_IZOLACIJA.
Najsodobnejši materiali za toplotno
izolacijo, prefinjen nadzor nad toploto
in kroženjem zraka skladno z Adrijinimi
standardi Thermo-build brez hladnih
predelov.

2

LETNA*ADRIJINA
garancija
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LETNA*ADRIJINA
garancija

VODOTESNOST

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.
Z Adrijinim prefinjenim sistemom kroženja
zraka Air-Flow ima vsako vozilo vgrajen
sistem za kroženje zraka in prezračevanje,
ki onemogoča nastanek hladnih predelov
7_OKNA IN VRATA.
Uokvirjena okna, vrata z mehanizmom
za mehko zapiranje in strešno okno
Sun Roof® (odvisno od modela)
omogočajo najboljšo možno razsvetljavo,
prezračevanje, zasebnost in varnost.
8_POHIŠTVO IN SHRANJEVANJE.
Rokodelska kakovost pohištva ter ogrevalni
sistem in sistem za kroženja zraka za
optimalno toplotno učinkovitost. Odlične
rešitve za shranjevanje v notranjosti.
9_UDOBJE.
Sodobni bivalni prostori z optimiziranim
prostorom in funkcionalnostjo za udobno
bivanje in domačno vzdušje.
10_STORITVE ZA KUPCE.
Vrhunska dveletna splošna garancija in
sedemletna garancija na vdor vode kot del
standardne ponudbe, mreža več kot 500
zastopnikov ter učinkovite poprodajne in
servisne storitve z asistenco na cesti, če to
zagotavlja proizvajalec baznega vozila.

Nadzor bivalnega ozračja
Naši vani za kampiranje so zasnovani
za uporabo skozi vse leto.

IZOLACIJA
Adrijini standardi izolacije in
upravljanja pretoka zraka
»Thermo-build« z naprednimi
izolacijskimi materiali,
najboljšo zasnovo ogrevanja
in pretokom zraka za
nadzorovano udobje vse leto.

KLIMATSKA NAPRAVA
Po izbiri je na voljo klimatska
naprava.

OGREVANJE
Ogrevanje s sistemi Truma,
Alde in Webasto, odvisno od
modela. Natančno načrtovani
in preizkušeni v hladni komori.

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.

Optimizirana izolacija, uravnavanje
vlage in zmanjšane toplotne izgube
na vseh vanih. Twin Sports, Twin
Supreme in Plus modeli z izboljšano
izolacijo:
1 Zmanjšani toplotni mostovi in nove
toplotne pregrade.
2 Recikliran material Ecofiber 40,
ki je toplotno vezan za boljšo
izolacijo.
3 Izboljšana izolacija in zračne zanke
okoli vrat in oken.
4 Nove pregrade za hlape za
preprečitev kondenzacije.
NADZOR KROŽENJA ZRAKA.
Adrijin integriran sistem kroženja zraka Air-Flow za prezračevanje
in optimalno kroženje zraka, hlajenje in ogrevanje.

NAPAJALNI KOMPLET
Bodite bolj samostojni z našim dodatnim napajalnim kompletom, vključno z
zmogljivimi sončnimi celicami in litijevo baterijo LIFE PO4.

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

*Veljajo splošni pogoji. Za več podrobnosti obiščite spletno mesto.
vani
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Fiat Ducato

TWIN SPORTS/TWIN SUPREME/TWIN PLUS/TWIN AXESS

Izberite novo bazno vozilo Fiat Ducato z najnovejšo zasnovo, zmogljivostjo, udobjem in varnostjo.
Zmogljivi in učinkoviti 2,2-litrski motorji Multijet 3 (Euro6.d Final) z močjo 120 KM*, 140 KM, 160 KM in 180 KM.

Bazna vozila
Za vsak avtodom/van izberemo
bazno vozilo in šasijo z najboljšo
torzijsko trdnostjo, vozno dinamiko
in zasnovo notranjega bivalnega
prostora.
Vsa vozila imajo najnovejše motorje
Euro6 ter napredne pripomočke za
voznika in varno vožnjo

Možnost ročnega ali samodejnega menjalnika (od 140 KM naprej), najnovejši videz zunanjosti in notranjosti, vključno
z novo kabino, armaturno ploščo, informacijsko-razvedrilnimi sistemi ter pripomočki za voznika in varno vožnjo.
ZUNANJOST

Nov zunanji videz z novo sprednjo rešetko in številnimi funkcijami, vključno z LED-lučmi, črno obrobljenimi zavornimi
ploščicami in meglenkami s funkcijo sledenja vožnji v ovinkih.

Lahka šasija, lita platišča, 16“

Lahka šasija, lita platišča, 16“

Težka šasija, lita platišča 16“

Lahka šasija, lita platišča 16“/
samodejni menjalnik

NOTRANJOST

FIAT DUCATO
Preizkušena šasija z naslednjimi
lastnostmi:
• Toga zadnja os z vzdolžnimi
paraboličnimi listnatimi vzmetmi in
teleskopskimi blažilniki.
• Možnost 16-colskih koles za modele z
lahko šasijo.
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Nov videz notranjosti z novo
armaturno ploščo, ročico
menjalnika in volanom, digitalno
instrumentno ploščo, novim
večpredstavnostnim sistemom in
sistemi pomoči za voznika.

Citroën Jumper

TWIN AXESS

Citroen Jumper je na voljo pri modelih Axess, ima pa odlično zmogljivost in tehnologijo, vključno z najnovejšimi
pripomočki za vožnjo in večjo varnost. Učinkoviti in zmogljivi 2,2-litrski motorji HDi (Euro 6.3) z močjo 120 KM*,
140 KM in 165 KM.
Na voljo je veliko standardne opreme, vgrajena pa sta tudi ročni 6-stopenjski menjalnik in velik, 90-litrski
rezervoar za gorivo.
ŠASIJA CITROEN
Šasija vozila Citroen Jumper pri izbranih modelih Axess.
• Možnost 16-colskih koles za modele z lahko šasijo.

Primerjava Citroën Jumper in Fiat Ducato
OBLIKOVANJE

Lahka šasija, lita platišča, 16“

Težka šasija, lita platišča 16“

Citroën

Fiat

STANDARDNA OPREMA

Citroën

Preoblikovana zunanjost

Ne

Da

Voznikova zračna blazina

s

s

Preoblikovana notranjost

Ne

Da

Sovoznikova zračna blazina

s

s

Analogni

Digitalni

Vrsta sistema
MOTORJI

Fiat

Centralno zaklepanje

s

s

ABS

s

s

standardni

120 HDi

120 Multijet 3

ESP

s

s

2. stopnja

140 HDi

140 Multijet 3

Ročna klimatska naprava

s

s

3. stopnja

165 HDi

160 Multijet 3

Električno ogledalo

s

s

180 MultiJet 3

Kapitanski stol

s

s

KOLESA

Tempomat in omejevalnik hitrosti

s

s

Lahka šasija

15" (s) / 16" (o)

15" (s) / 16" (o)

Držalo za telefon/tablico

s

s

16" (s)

16" (s)

4. stopnja

Težka šasija/menjalnik 9AT
MENJALNIK
Ročni
Samodejni

6-stopenjski

6-stopenjski
9-stopenjski

DAB-antena in štirje zvočniki

s

s

Sistem ustavi/spelji (Stop & start)

s

s

90 l

75 l (s)/90 l (o)

Rezervoar za gorivo
Pokrovi platišč

s

s

Kompozitne listnate vzmeti

-

s*

Senzor za tlak v pnevmatikah

s

o

s standardno
Nekatere funkcije niso na voljo pri vseh modelih. Na voljo so različni paketi. Za podrobnosti obiščite Adrijinega
zastopnika ali spletno mesto www.adria-mobil.com.

o opcijsko

*Ne na modelu Twin 540
vani

adria

21

Ponudba
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SPOZNAJTE
NOVO
GENERACIJO
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Športni ali družinski van? Oboje.

SPOZNAJTE
NOVO
GENERACIJO

NAVDIHNJENA
ZASNOVA

ZNAČILNE
LASTNOSTI

OBČUTEK
DOMAČNOSTI

SODOBNI BIVALNI
PROSTORI

NAVDIHNJENE
REŠITVE

t w i n

i

•

n a

i

s

v

m
l i č n
a z
i

Športni ali družinski van? Oboje.

r

SPOZNAJTE NOVO GENERACIJO
Naši modeli Twin Sports bodo zahvaljujoč dodatnim spalnim in bivalnim prostorom ter prostorom za shranjevanje
pritegnili bolj pustolovske duše. Vozila so zgrajena na novem baznem vozilu Fiat Ducato in imajo edinstveno
zasnovana dvižno streho in predel za spanje. So kot nalašč za športne ljudi, ki s seboj na pot vzamejo tudi športno
opremo, pa tudi za družine z otroki.

z

i

l j o

t l o r

o

T WIN SPORTS

s p o r t s

600 SPB
640 SG
640 SGX
640 SLB

TWIN SPORTS

Adrijina mobilna aplikacija za
pametni nadzor MACH.
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Zunanjost

Vani Twin Sports z vrhunskimi specifikacijami na baznem vozilu Fiat Ducato.

NAVDIHNJENA ZASNOVA
Navdihnjena oblika za odličen slog,
zmogljivost in praktičnost.

Zunanjost

1 NOVI FIAT DUCATO.
2 Zunanjost kabine v AVTOMOBILSKEM SLOGU z možnostjo izbire barve zunanjosti.
3 Adrijina edinstveno zasnovana DVIŽNA STREHA, ki se uporablja kot spalni predel.
4 EDINSTVENA ZASNOVA strešnih mehanizmov za varno uporabo.
5 UOKVIRJENA OKNA.
6 Adrijino edinstveno zasnovano strešno okno SunRoof s PANORAMSKIM OKNOM.
7 VRATA z mehanizmom z MEHKIM ZAPIRANJEM in vgrajenim komarnikom.
8 VGRAJENA STREHA za namestitev dodatne opreme.
9 ZUNANJI PRIKLJUČEK ZA TUŠ.
10 Vgrajen nastavek za namestitev VZVRATNE KAMERE.

26
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DVIŽNA STREHA
Aerodinamična vgradnja lahke kompozitne strehe. Povezana je s strešnim
oknom SunRoof in dodatno opremo (klimatska naprava, midi-heki,
predšotorska luč).
Zasnova in konstrukcija zagotavljata popolnoma varno uporabo,
kadar je odprta ali zaprta.

ZNAČILNE LASTNOSTI
Edinstveni elementi znamke Adria.

Adrijina edinstvena zasnova strešnega
okna SunRoof in odprta notranjost v
slogu mansarde.

OGLED
NA SPLETU

Na spletnem mestu www.adria-mobil.com
vas čakajo 360-stopinjski sprehodi
po vozilih, tlorisi, tehnični podatki o
specifikacijah in naš konfigurator izdelkov.
vani
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OBČUTEK DOMAČNOSTI
Elegantna, vrhunska notranjost
odprtega tipa.

Sodobna notranjost s slogom
pohištva Onyx in možnostjo izbire
tekstila. Ogrevalna sistema Truma in
Webasto.
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Notranjost

I. Sodobna zasnova
notranjosti s pametnim
sistemom razsvetljave.

II. Adrijino edinstveno
zasnovano strešno okno
SunRoof s panoramskim
oknom.

III. Odprta zasnova z
mansardnim kabinskim
prostorom.

IV. Spalni predel z dvižno
V. Adrijin digitalni
streho, lučmi in vhodi USB. upravljalnik in pametna
mobilna aplikacija Adria
MACH.

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

VII. Ogrevanje s pomočjo
sistemov Truma in Webasto
(640 SGX in 640 SG).

vani
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SODOBNI BIVALNI PROSTORI

Velika, prilagodljiva
sedežna skupina in
kuhinja s štedilnikom
z dvema gorilnikoma,
pomivalnim koritom in
velikim kompresorskim
hladilnikom.

Udobni in vsestranski bivalni
prostori.

Udobna spalnica
v zadnjem delu z
možnostjo izbire različnih
velikosti postelj.

Dvojna kopalnica z
vrtljivo steno.
30
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SPALNI PREDEL
Odstranljiv šotor, primeren
za čiščenje, shranjevanje in
recikliranje. Izdelan iz materialov
na osnovi akrila, ki zagotavljajo
izolacijo, vodoodpornost in
zračnost. Fiksni komarniki,
sprednjega je mogoče odpreti
samostojno.

s p o r t s

NAVDIHNJENE REŠITVE
Inovativne funkcije za navdihujoče
dogodivščine.

MEHANIZMI DVIŽNE STREHE.

Spalni predel v velikosti 130 x 200
cm z udobno posteljo, uporabnim
prostorom za shranjevanje, vhodi
USB in bralnimi lučkami.
Daljši modeli 640 vključujejo domiseln
vrtljiv mehanizem s podaljšanimi
stranskimi ročicami, ki je enostaven
za uporabo ter omogoča popolno
zapiranje, povezavo s streho vana,
kadar ni v uporabi, in stabilnost v
vetru, ko je v uporabi.

Na krajših modelih 600 ima kompaktna
dvižna streha škarjast mehanizem, ki
je enostaven za uporabo in omogoča
popolno zapiranje.
Oba mehanizma imata dva ločena
mehanizma za zaklepanje strehe.
vani
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4

4+1*

640 SG
D 6363 (mm)
Š 2050 (mm)

4

4+1*

TWIN SPORTS

600 SPB
D 5998 (mm)
Š 2050 (mm)

t l o r i s i

640 SGX
D 6363 (mm)
Š 2050 (mm)

4

4+1*

640 SLB
D 6363 (mm)
Š 2050 (mm)

GLAVNE značilnosti

KLJUČNI podatki

DOLŽINA
5998 | 6363 mm
ŠIRINA
2050 mm
VIŠINA
2580 | 2680 mm
TEŽA
3500 kg
FIAT 6D MOTOR
2,2 120 / 140 / 160 / 180 KM

• Novi Fiat Ducato.
• Adrijina edinstveno zasnovana
dvižna streha.
• Velik, izoliran in zračen predel za
spanje.
• Šotor vsebuje prostor za
shranjevanje, luči, vhode USB,
okna in komarnike.
• Integrirana edinstveno
zasnovana streha SunRoof in
strešno okno.
• Spalnica v zadnjem delu z
enojnimi ali fiksiranimi posteljami.
• Zakonska postelja za dve osebi
zadaj.
• Dodatna postelja za eno osebo
pri sedežni skupini.
• Notranja oprema Onyx s sijajnim
belim pohištvom.
• Odprt tloris sedežne skupine z
raztegljivo mizo.

4 4+1+1*

Detajli na ZUNANJOSTI

• Kuhinja s štedilnikom z dvema
gorilnikoma, pomivalnim koritom
in velikim kompresorskim
hladilnikom.
• Dvojna kopalnica z vrtljivo steno.
• Velika garaža v zadnjem delu
z namenskim prostorom za
shranjevanje.
• Izvedena namestitev za Adrijino
aplikacijo MACH.
Ključne možnosti:
• MACH in MACH Plus
• Isofix, komarnik, postelja
v sprednjem delu sedežne
skupine.
• Električna drsna vrata.
• Predšotor, solarne plošče,
klimatska naprava.
• Napajalni komplet.

Barva DVIŽNE STREHE

SREBRNOALUMINIJASTA
KOVINSKA
EXPEDITION
SOLID SIVA
ARTENSE
SOLID SIVA

*opcijsko

TEMNO SIVA

LANZAROTE
SOLID SIVA
ŽELEZNO SIVA
KOVINSKA

VEČ

TEHNIČNIH
INFORMACIJ
WWW.ADRIA-MOBIL.COM

BELA
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D = DOLŽINA Š = ŠIRINA

ŠTEVILO SEDEŽEV

ŠTEVILO LEŽIŠČ

KUHINJA

MIZA

BELA

SEDEŽNI DEL

GARDEROBA

LEŽIŠČA

KOPALNICA

TLA

t w i n

NOTRANJOST
ONYX

s l o g i

s p o r t s

Izbor TEKSTILA
BAXTER (standard)

AUDREY

Oblazinjenje in
okrasne blazine
Ob svojem izboru tekstila lahko izberete kateri koli
komplet okrasnih blazin.
SOPHISTICATED
CLASSIC

BERNICE

VIOLET
CHIC

BLAKE

OCEAN
SERENITY

CHERRY
PUNCH

AUTUMN
CALMNESS

SPRING
GARDEN

Dodatki
Tovarniško nameščena oprema,
pripravljena za uporabo (razpoložljivost
odvisna od vozila):

ARNO

LEATHER VAAST (usnjena opcija)

• Predšotor.
• Klimatska naprava, nameščena na strehi.
• Napajalni paket (solarne celice in litijeva
baterija).

Za več informacij in razpoložljivost vozil obiščite
www.adria-mobil.com.

* Ob svojemu izboru tekstila si lahko izberete kateri koli komplet okrasnih blazin.
vani
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Pobeg iz vsakdana z vozili Twin.
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Pobeg iz vsakdana z vozili Twin.

l j o

Pobegnite iz dolgočasnega vsakdana z našimi nagrajenimi vani za kampiranje Twin. Vrhunska opremljenost in res praktični, udobni tlorisi. Izkusite inovativne
funkcije, kot sta naše edinstveno zasnovano strešno okno SunRoof in odprta zasnova v slogu mansarde.

o

TWIN

600 SPB
640 SGX
640 SLB
640 SPB Family

540 SP
600 SPB
600 SPB Family
TWIN SUPREME

640 SGX
640 SLB

540 SP
600 SP
600 SP Family
TWIN PLUS

TWIN AXESS

640 SL

Adrijina mobilna aplikacija za
pametni nadzor MACH.

vani
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Zunanjost

Vani za kampiranje Twin z vrhunskimi specifikacijami na najboljših baznih vozilih.

Prejemnica
evropske
nagrade za
inovacije
za zunanjo
zasnovo.

OGLED
NA SPLETU

1 Novo bazno vozilo
Fiat Ducato ali Citroen
Jumper (modeli
Axess).

36
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2 Zunanjost kabine v
avtomobilskem slogu
z možnostjo izbire
barve zunanjosti.

3 Športne grafike.
4 Uokvirjena okna.

5 Adrijina edinstvena
zasnova strešnega
okna SunRoof (modeli
Supreme).

6 Vrata z
mehanizmom za
mehko zapiranje
in vgrajenim
komarnikom.

7 Predšotorska LEDluč.
8 Izoliran in ogrevan
rezervoar za odpadno
vodo.

9 Vgrajen nastavek za
namestitev vzvratne
kamere.
10 Možnost
električnih drsnih vrat.

Na spletnem mestu
www.adria-mobil.com vas čakajo
360-stopinjski sprehodi po vozilih,
tlorisi, tehnični podatki o specifikacijah
in naš konfigurator izdelkov.

s e r i j a

t w i n

Notranjost

I. Sodobna zasnova
notranjosti s pametnim
sistemom razsvetljave.

II. Adrijino edinstveno
zasnovano strešno okno
SunRoof s panoramskim
oknom (Supreme).

III. Edinstvena odprta
zasnova z mansardnim
kabinskim prostorom (vsi
modeli).

IV. Nov digitalni
upravljalnik in pametna
mobilna aplikacija Adria
MACH (modeli Supreme
in Plus).

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

VI. Nabor različnih rešitev
za kopalnice.

VII. Ogrevanje s sistemom
Truma, Alde in Webasto
(odvisno od modela).

vani
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POBEGNITE OD VSAKDANA V VANU TWIN SUPREME.
Van za kampiranje, nagrajen z evropsko nagrado za inovacije, z značilnostmi,
kot je Adrijino edinstveno zasnovano strešno okno SunRoof s panoramskim
oknom, mehkim zapiranjem vrat in optimizirano izolacijo. Sodobna notranjost,
odprta zasnova v slogu mansarde, obilica funkcij.
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POBEGNITE OD VSAKDANA V VANU TWIN PLUS.
Dobro zasnovan van za kampiranje s sodobno notranjostjo,
odprto zasnovo z mansardnim kabinskim prostorom in obilico funkcij.

vani
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t w i n a x e s s
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POBEGNITE OD VSAKDANA V VANU TWIN AXESS.
Veliko za vaš denar, možnost izbire baznega vozila,
sodobna notranjost in odlične funkcije.
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Axess, Plus ali Supreme?

TWIN AXESS

Vsi modeli nove generacije so opremljeni s številnimi funkcijami in se ponašajo z vrhunskimi
specifikacijami. Za lažjo odločitev smo povzeli ključne razlike med modeli Supreme, Plus in Axess.

AXESS

PLUS

SUPREME

Novi FIAT Ducato (Euro 6.d Full)

GLAVNE ZNAČILNOSTI

s

s

s

Citroën Jumper

s

Barva karoserije

3 barve zunanjosti

8 barv zunanjosti

8 barv zunanjosti

Tlorisi 5,4 m

s

s

Tlorisi 6 m

s

s

s

Tlorisi 6,4 m

s

s

s

Kompresorski hladilniki

s

s

s

Omarice v obliki črke U

s

s

Popolna izolacija

s

s

SunRoof

s

Uokvirjena okna

s

s

s

s

s

Sandy Brown

Sandy White/
Sandy Brown

Onyx

Truma/Webasto

Truma/Webasto

Truma/Alde/Webasto

Dvojna kopalnica

s

s

Aluminijasta trda tla v garaži*

s

s

Adrijina digitalna nadzorna plošča
Slog pohištva
Ogrevanje*

SANDY BROWN
*odvisno od modela
50
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TWIN PLUS

g l a v n e

z n a č i l n o s t i

s e r i j e

TWIN SUPREME

Adria Mach

Adria Mach

VEČ

TEHNIČNIH
INFORMACIJ
WWW.ADRIA-MOBIL.COM

SANDY WHITE

SANDY BROWN

ONYX

vani
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4

2+1*

640 SGX
D 6363 (mm)
Š 2050 (mm)

4

2+1*

640 SLB
D 6363 (mm)
Š 2050 (mm)

4 2+1+1*

TWIN supreme

600 SPB
D 5998 (mm)
Š 2050 (mm)

2

4

2+1*

TWIN plus

4

600 SPB
D 5998 (mm)
Š 2050 (mm)

600 SPB FAMILY
D 5998 (mm)
4
Š 2050 (mm)

4+1*

640 SGX
D 6363 (mm)
Š 2050 (mm)

4

2+1*

4+1*

640 SL
D 6363 (mm)
Š 2050 (mm)

4

2+1*

640 SLB
D 6363 (mm)
Š 2050 (mm)

4 2+1+1*

2+2

TWIN axess

540 SP
D 5413 (mm)
Š 2050 (mm)

adria

4+1*

2+2

540 SP
D 5413 (mm)
Š 2050 (mm)
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640 SPB FAMILY
D 6363 (mm)
4
Š 2050 (mm)

4

2

600 SP
D 5998 (mm)
Š 2050 (mm)

4

2+1*

600 SP FAMILY
D 5998 (mm)
Š 2050 (mm)

4

VEČ

TEHNIČNIH
INFORMACIJ

2+2

WWW.ADRIA-MOBIL.COM

*opcijsko
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GLAVNE značilnosti

KLJUČNI podatki

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

• Edinstveno zasnovano strešno okno SunRoof in panoramsko
okno.
• Odprta zasnova z mansardnim kabinskim prostorom in
razsvetljavo.
• Dvodelna kopalnica z vrtljivo steno.
• Sedežna skupina z raztegljivo mizo.
• Spalnica v zadnjem delu z enojnimi ali fiksiranimi posteljami.
• Adrijin digitalni upravljalnik za ključne pripomočke.
• Digitalni upravljalnik, enostaven za uporabo.
• 84- ali 138-litrski kompresorski hladilnik, pomivalno korito in
štedilnik z dvema gorilnikoma.

• Miza pri sedežni skupini, ki jo lahko z uporabo raztegljive noge
uporabite tudi zunaj.
• Ogrevanje s sistemom Alde, Truma in Webasto (odvisno od modela).
• Izvedena namestitev za Adrijino aplikacijo MACH.

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

• Odprta zasnova z mansardnim kabinskim prostorom in
razsvetljavo.
• Veliko strešno okno 700 x 500 mm (razen pri tlorisu 540 SP).
• Sedežna skupina z raztegljivo mizo.
• Spalnica v zadnjem delu z enojnimi posteljami, zakonsko
posteljo ali fiksnimi posteljami.
• Digitalni upravljalnik, enostaven za uporabo.
• 84- ali 138-litrski kompresorski hladilnik, pomivalno korito in
štedilnik z dvema gorilnikoma.
• Miza pri sedežni skupini, ki jo lahko z uporabo raztegljive noge
uporabite tudi zunaj.
• Nov digitalni upravljalnik in pametna aplikacija Adria MACH.
• Adrijin digitalni upravljalnik za ključne pripomočke.

• Grelec Truma pri sedežni skupini (Webasto pri modelih 640 SGX
in 600 SPB Family).
• Izvedena namestitev za Adrijino aplikacijo MACH.

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

• Odprta zasnova z mansardnim kabinskim prostorom in
razsvetljavo.
• Veliko strešno okno z dimenzijami 700 × 500 mm.
• Sedežna skupina z raztegljivo mizo.
• Spalnica v zadnjem delu z enojnimi posteljami, zakonsko
posteljo ali fiksnimi posteljami.
• Digitalni upravljalnik, enostaven za uporabo.
• Adrijin digitalni upravljalnik za ključne pripomočke.
• 84-litrski kompresorski hladilnik, pomivalno korito in štedilnik z
dvema gorilnikoma.
• Miza pri sedežni skupini, ki jo lahko z uporabo raztegljive noge
uporabite tudi zunaj.

• Kompaktna kopalnica s fiksnim tušem.
• Grelec Truma, ki se nahaja pri sedežni skupini (Webasto pri
modelih 600 SP).

Ključne možnosti:
• MACH in MACH Plus.
• Isofix, komarnik, postelja v sprednjem delu sedežne skupine.
• Električna drsna vrata.
• Glejte tovarniško nameščene možnosti. Pomivalno korito in
štedilnik z dvema gorilnikoma.

Ključne možnosti:
• MACH in MACH Plus
• Isofix, komarnik, postelja v sprednjem delu sedežne skupine.
• Električna drsna vrata.
• Glejte tovarniško nameščene možnosti.

Ključne možnosti:
• Isofix, komarnik, postelja v sprednjem delu sedežne skupine.
• Električna drsna vrata.
• Glejte tovarniško nameščene možnosti.

* opcijsko, odvisno od modela

D = DOLŽINA Š = ŠIRINA

ŠTEVILO SEDEŽEV

ŠTEVILO LEŽIŠČ

KUHINJA

MIZA

SEDEŽNI DEL

GARDEROBA

LEŽIŠČA

KOPALNICA

TLA
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Detajli na ZUNANJOSTI

NOTRANJOST

TWIN supreme

ONYX
BELA

ČRNA
KOVINSKA

SREBRNOALUMINIJASTA
KOVINSKA

LANZAROTE
SIVA

EXPEDITION
SIVA

ARTENSE
SIVA

ŽELEZNO
SIVA
KOVINSKA

BATIK
ORANŽNA
KOVINSKA

TWIN plus

SANDY WHITE/SANDY BROWN
BELA

ČRNA
KOVINSKA

SREBRNOALUMINIJASTA
KOVINSKA

LANZAROTE
SIVA

EXPEDITION
SIVA

ARTENSE
SIVA

ŽELEZNO
SIVA
KOVINSKA

BATIK
ORANŽNA
KOVINSKA

SANDY BROWN

BELA

TWIN axess

SREBRNO
KOVINSKA
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Izbor TEKSTILA
BAXTER (standard)

AUDREY

Oblazinjenje
in okrasne blazine
Ob svojem izboru tekstila lahko izberete kateri koli komplet okrasnih blazin.
SOPHISTICATED
CLASSIC

BERNICE

AUTUMN
CALMNESS

CHERRY
PUNCH

SPRING
GARDEN

BLAKE

OCEAN
SERENITY

ARNO

VIOLET
CHIC

LEATHER VAAST (usnjena opcija)

Dodatki
Tovarniško nameščena oprema, pripravljena za uporabo (razpoložljivost odvisna od vozila):
• Predšotor.
• Klimatska naprava, nameščena na strehi.
• Napajalni paket (solarne celice in litijeva baterija).
* Ob svojemu izboru tekstila si lahko izberete kateri koli komplet okrasnih blazin.
vani
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Play. Stay. Everyday.
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Večnamenski van za kampiranje Active je res ravno pravšnji za živahno preživljanje prostega časa in prenočevanje – kjerkoli in
kadarkoli. Njegovo živahnost boste gotovo cenili, če se radi ukvarjate s športom na prostem. Preprosto sedite za volan in se odpeljite.
Vsakodnevna vožnja v službo in iz nje, vožnja otrok v šolo, nakupi, greste ven s prijatelji? Ne skrbite. Active Base se odlično obnese
kot vsakodnevno vozilo, ki je primerno tudi za nočitve, Active Pro pa je popolnoma opremljeno vozilo s kuhinjo. Oba modela imata
spalni predel z dvižno streho.

BASE
PRO

ACTIVE STANDARDNA IZBIRA ZUNANJOSTI BASE

ACTIVE STANDARDNA IZBIRA ZUNANJOSTI PRO
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Play. Stay. Everyday.
Vozilo boste z veseljem uporabljali, saj je kompaktno, okretno in večnamensko.

PLAY

Naj van Active postane 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 ga lahko za tesnejši stik
z naravo tudi odprete.
58
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STAY

V vanu Active lahko brez težav tudi prenočite.
Udobna namestitev za do pet ljudi s spalnico, ki jo lahko ustvarite
v bivalnem prostoru, ter s spalnim predelom z dvižno streho.

EVERYDAY

Van Active lahko uporabljate vsak
dan. V gospodinjstvu ga imate lahko
kot glavno ali drugo vozilo, saj ga je z
veseljem voziti, pa še zelo prostoren
in praktičen je, veliko bolj kot večina
običajnih avtomobilov.
Homologirani sedeži za šest potnikov,
vključno z veliko premično klopjo.
Veliko je praktičnega prostora za
shranjevanje, kar je idealno za
počitnice ter zelo koristno za nakupe
in vsakodnevne opravke.
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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 nabor različnih litih platišč.

OGLED
NA SPLETU

1 Namestitev za do
štiri (Pro) in pet ljudi
(Base).
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2 Renaultov 2,0-litrski
motor Euro6, nabor
pripomočkov za
vožnjo.

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

4 Avtomobilski slog,
nove grafike, LEDžarometi.

5 Dvižna streha z
vgrajenim spalnim
predelom.

6 Okna, ki
zagotavljajo
zasebnost.

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

Na spletnem mestu
www.adria-mobil.com vas čakajo
360-stopinjski sprehodi po vozilih,
tlorisi, tehnični podatki o specifikacijah
in naš konfigurator izdelkov.
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Notranjost
a c t i v e b a s e

a c t i v e p r o

I. Notranja oprema z
belim pohištvom.

III. Premična in zložljiva
klop ter izbirni enojni
sedež.

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

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

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

VI. Prostor za en
akumulator (100 Ah).

VII. Ogrevalni sistem
Webasto (izbirno).

I. Notranjost s sijajnim
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.

V. Optimizirana
omara in prostor za
shranjevanje.

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

VI. Prostor za dva
akumulatorja (100 Ah).

VII. Ogrevalni sistem
Webasto (izbirno).
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Model MPC je pravo večnamensko vozilo, ki se hitro spremeni
iz vozila za vsakodnevno uporabo v van za kampiranje. Bivalni
prostor je učinkovito zasnovan in ima vse na pravem mestu,
skrit poklopni prostor za spanje, s katerim pridobite dodatno
višino, pa je neprecenljiv.
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t l o r i s a

BASE
D 4999 (mm)
Š 1960 (mm)

5

5

KLJUČNI PODATKI

ACTIVE Base

ACTIVE Pro

Dolžina

4999 mm

4999 mm

Širina

1960 mm

1960 mm

Višina

2035 | 1999 mm

2035 | 1999 mm

2000 kg

2000 kg

2.0 110 / 130 / 150 / 170 KM

2.0 110 / 130 / 150 / 170 KM

Avtomobilski slog, športne grafike, žarometi LED.

s

s

Dvižna streha z vgrajenim razdelkom za spanje.

s

s

Notranja oprema z belim pohištvom.

s

ACTIVE Base

Teža
Motor
KEY FEATURES

Notranjost s sijajnim belim pohištvom, ki je odporno proti
praskam.

5

4

ACTIVE Pro

PRO
D 4999 (mm)
Š 1960 (mm)

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

s

s

Premična in zložljiva klop ter izbirni enojni sedež.

s

s

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

s

Indukcijska kuhalna plošča (230 V).

s

Vrtljivi sprednji sedeži.

s

Prostor za prtljago prostor za prenosni hladilnik in akumulator.

s

Prostor za prtljago prostor za prenosni hladilnik in akumulator.
s

s

Priključek za zunanjo prho.

s

Prostor za en akumulator (100 Ah).

s

Prostor za dva akumulatorja (100 Ah).

D = DOLŽINA Š = ŠIRINA

Renault trafic
Oblikovan in zasnovan za integracijo z baznim vozilom, zaradi česar
je vožnja v užitek, z novimi, zmogljivejšimi motorji Euro6 in sodobno
notranjostjo kabine. Najnovejša generacija dizelskih motorjev za moč
in zmogljivosti v treh različicah.

s
Ogrevalni sistem Webasto (izbirno) Ogrevalni sistem Webasto (izbirno)

ŠTEVILO SEDEŽEV

• Ročni ali samodejni menjalnik.
• Napredne večpredstavnostne informacije in informacije za voznika.
• Nabor pripomočkov za vožnjo.
• Na voljo so paketi slogov (odbijači, ogledala, plastična obroba).
• Možnost kamere za vzvratno vožnjo.

vani

ŠTEVILO LEŽIŠČ

EURO 6.d Final
2.0 l / 110 KM
2.0 l / 130 KM
2.0 l / 150 KM
2.0 l / 170 KM

• Nabor različnih 16- in 17-colskih litih platišč.
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Zunanja vtičnica z napetostjo 230 V in notranji vhodi USB.

Ogrevanje*
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KUHINJA

MIZA

SEDEŽNI DEL

GARDEROBA

LEŽIŠČA

KOPALNICA

TLA
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Partnerji svetovnega razreda

KOLESARSKA EKIPA
ADRIA MOBIL
Kolesarska ekipa Adria Mobil je
najboljša slovenska ekipa na evropskih
dirkah UCI. Za več informacij obiščite
www.adria-mobil-cycling.com

ADRIJINA VOZILA ZA
PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA
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 redno išče
zasnežena pobočja za smučanje in
vetrovne obale za jadranje na deski.
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PRIMOŽ ROGLIČ
Olimpijski prvak 2020 v vožnji na čas,
vrhunski svetovni kolesar in prejemnik
nagrade Velo d'Or leta 2020. Dvakratni
zmagovalec dirke La Vuelta v letih 2019
in 2020, drugi na Dirki po Franciji leta
2020 in zmagovalec dirke v Liegu.
Primož svoj Sonic uporablja za treninge,
tekmovanja in počitnice.

JAKOV FAK
Biatlonec svetovnega razreda, ki zastopa
Slovenijo in je uvrščen med tri najboljše na svetu.
Dobitnik srebrne medalje v biatlonu na zimskih
olimpijskih igrah leta 2018 in bronaste medalje
na zimskih olimpijskih igrah v Vancouvru leta
2010. Jakov svoj Sonic uporablja za treninge,
tekmovanja in počitnice.

EKIPA KTM FACTORY
RACING TEAM
Vsakega januarja vse od leta
2013 ekipa Red Bull KTM
Factory Racing sodeluje na reliju
Dakar z avtodomi znamke Adria.
Po meri narejeni Adrijini modeli
Twin so bili izdelani posebej
za podporo ekipe KTM na
svetovnem prvenstvu MXGP.

DRUŽABNA 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 adria-mobil.com/inspirations
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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

Katalog je le ilustrativne narave. Slike v katalogu lahko vsebujejo elemente, ki ne sodijo k standardni opremi, ali prikazujejo izdelke, ki so na voljo na različnih trgih. V skladu s
predpisi se lahko izdelki razlikujejo s tehničnega ali komercialnega vidika. Za več informacij pred nakupom stopite v stik z izbranim zastopnikom.

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