MATKAILUVAUNUT

#inspiringadventures

Seikkailuittesi inspiraatio.

Adria matkailuvaunumallisto

Meillä on maailman paras työpaikka
Luomme inspiraatiota seikkailuihisi
Suunnittelussa on aina mukana koko sydän ja sielu
Suunniteltu elämistä varten
Suunniteltu suoriutumaan loistavasti
Innovatiivinen henki ja intohimo laatuun
Tiedämme, että se ei ole pelkkä ajoneuvo, se on osa tarinaasi
Mitä vielä odotat?

Adria-brändin lupaus on tuottaa
ensiluokkaista laatua, muotoilua
ja arvoa sekä mieleenpainuvia
kokemuksia.

TUTUSTU: FI.ADRIA-MOBIL.COM
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Miksi valitsisit Adrian?
jos etsit vapautta ja seikk ailuja ,
matk ailuvaunun omistaminen on
mainio valinta .

s i n u n

s i n u n

a j o n e u v o s i

l i i k k u v a

Vapaus ja seikkailuja milloin haluat –
suunnittelet vain lomasi ja lähdet!

Matkusta perheen tai ystävien
kanssa, milloin tahansa ja minne
ikinä haluat.

k o t i s i

s i n u n

s i n u n

s i n u n

m a t k a s u u n n i t e l m a s i

s e i k k a i l u s i

m i e l e n r a u h a s i

Matkusta itsenäisesti, omia reittejäsi
ja etsi parhaat paikat kaukana
väkijoukoista.

Liikkuva koti muuttaa elämäsi
tarjoamalla loputtomat
mahdollisuudet uusiin
seikkailuihin.

Adria on yksi Euroopan johtavista
vapaa-ajan ajoneuvojen valmistajista,
joka on valmistanut yli 600 000
ajoneuvoa vuodesta 1965 lähtien.

Matkailuvaunut, jotka inspiroivat
sy y t, jotk a sa avat valitsema an
adrian , eivät ole kosk a an olleet näin
kiinnostavia .
INTOHIMO.

Yli 50 vuoden kokemus, osaaminen ja intohimo koskee jokaista ajoneuvoa.
INSPIROITUNUT

SUUNNITTELU.

Matkailuvaunut on huolella suunniteltu asumista ja matkustamista varten.
HUIPPULUOK AN

TUOTANTO.

ISO 9001 EFQM -viiden tähden sertifioidut tuotantolaitokset.
KESTÄV Y YSNÄKÖKULMAT.

Ympäristöjärjestelmämme on sertifioitu ISO 14001 -standardin mukaisesti. Olemme sitoutuneet
kestävään kehitykseen sekä ympäristövaikutusten vähentämiseen ja ehkäisyyn.
YKKÖSL A ATUA .

Takaamme kestävyyden ja luotettavuuden huippuluokan valmistus- ja laadunvalvontatekniikoilla.
MIELENRAUHA A.

Luokkansa paras takuu, yli 500 Adria-jälleenmyyjän tuki, maailmanluokan varaosien toimitus- ja
jälkimyyntipalvelu.
PALKITUT

AJONEUVOT.

Olemme saaneet useita palkintoja suunnittelusta, innovaatioista, laadusta ja
asiakastyytyväisyydestä.

Katso elokuva
tuotantoprosessista osoitteessa
fi.adria-mobil.com
matkailuvaunut
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Kohokohdat
Choose from our best ever range,
there’s sure to be one which suits your needs.
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Valitse kaikkien aikojen parhaasta valikoimastamme.
Löydät varmasti sopivan tarpeisiisi.

Löydät 360-näkymät,
pohjaratkaisut, tekniset tiedot
ja tuotevalitsimen osoitteesta
fi.adria-mobil.com

Kohokohdat

KATSO
VERKOSSA

ALPINA
kohtaa uusi sukupolvi

Suunniteltu huippusuoritusta varten.
Ensiluokkainen, korkean suorituskyvyn matkailuvaunu niille, jotka etsivät parasta
mahdollista käyttöaikaa kaikkina vuodenaikoina. Erinomainen yhdistelmä
muotoilua, suorituskykyä ja mukavuutta.

INSPIROITUNUT SUUNNITTELU

NYKYAIKAISET ASUINTILAT

AVAINTOIMINNOT

NEROKKAAT RATKAISUT

KODIKAS TUNNELMA

Kekseliäs muotoilu tarjoaa äärimmäistä
suorituskykyä, käytännöllisyyttä ja
mukavuutta.

Kekseliäät ja tyylikkäät tilat, jotka on
suunniteltu ilman kompromisseja.

Alpinan ainutlaatuiset
avaintoiminnot.

Nykyaikaiset ratkaisut inspiroivaa
loma-asumista varten.

Tyylikäs, korkealaatuinen sisustus ja
aivan erityinen tunnelma.

matkailuvaunut
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Kohokohdat
EUROPEAN
INNOVATION
AWARD

CATEGORY

EXTERIOR DESIGN

ADORA

WINNER

Suunniteltu sinun ympärillesi.
Myydyin matkailuvaunumme, jossa kaikki on suunniteltu sinun tarpeitasi varten.

INSPIROITUNUT SUUNNITTELU

NYKYAIKAISET ASUINTILAT

Inspiroivaa muotoilua ja
nykyaikainen sisustus.

Inspiroivia tiloja,
joissa haluat asua.

2021
HONORED BY
THE LEADING EUROPEAN
CARAVANING EXPERTS

European
Innovation
Award
-palkinnon
voittaja
ulkopintojen
suunnittelusta.

YKSILÖLLISET ADORAPOHJARATKAISUT
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AVAINTOIMINNOT

NEROKKAAT RATKAISUT

KODIKAS TUNNELMA

Adoran ainutlaatuiset
avaintoiminnot.

Kekseliäät ratkaisut inspiroivaa
loma-asumista varten.

Tyylikäs sisustus ja
erityislaatuinen tunnelma.

adria
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Saatavana erilaisilla pohjaratkaisuilla, kuten
innovatiiviset Adora 593 UK, Adora 593 UP,
Adora 613 UL ja Adora 613 PK, jotka sopivat
loistavasti perheille takaosan jatketun lisätilan
ansiosta.

Kohokohdat

ADRIA
MACH
Helpompaa elämää varten.
Adria MACH Smart Control -mobiilisovellus
saatavilla malleihin Astella, Alpina ja Adora,
kahtena eri versiona - MACH ja MACH Plus.
ACTION
Kevyt ja ikoninen Action,
mukaan lukien pohjaratkaisu
Action 391 LH Sport.

Astellalla on oma esitteensä. Voit myös
vierailla osoitteessa fi.newastella.com

ASTELLA
Luksusmallisto
Palkittu Astella tarjoaa aivan
uudenlaisen ja ylellisen
lomakokemuksen.

German Design
Councilin myöntämä
ABC Automotive Brand
Contest "Best of the
Best" -palkinto.

Euroopan
innovaatiopalkinnot
2020 kategorioissa
"General Concept" ja
"Layout".

Red Dot Design
Award 2020
erinomaisesta
tuotesuunnittelusta.

matkailuvaunut
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Suunniteltu elämää
varten
YKSITYISKOHDILLA ON MERKITYSTÄ
Kaikki matkailuvaunumme on suunniteltu asumista varten. Siksi yksityiskohdilla
on merkitystä ja jokainen senttimetri lasketaan. Suunnittelun ja rakentamisen
tiede, jossa kaikella on paikkansa, on opittu vuosikymmenien aikana. Adria tuo
tämän kokemuksen mukaan jokaiseen pohjaratkaisuunsa. Sinun hyväksesi.

KATSO
VERKOSSA

Löydät 360-näkymät,
pohjaratkaisut, tekniset tiedot
ja tuotevalitsimen osoitteesta
fi.adria-mobil.com
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asuminen

Nykyaikaiset asuintilat laadukkailla huonekaluilla sekä valikoimalla
tyylikkäitä tekstiilejä ja pehmustettuja kalusteita.

matkailuvaunut
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keittiöt

Inspiroivat ja ergonomiset keittiömallit tarjoavat tyyliä, tilaa ja
toimivuutta, unohtamatta parhaita laitteita.
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kylpyhuoneet

Hotellityyliset, käytännölliset kylpyhuoneet, joissa on laadukkaat
kalusteet ja ylellisiä yksityiskohtia.

matkailuvaunut
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makuuhuoneet

Valikoima fiksuja nukkumisratkaisuja; helppo vuoteeseen pääsy, optimoidut
mitat, käytännöllinen valaistus ja todella mukavat patjat.
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Nuku hyvin
Tarjoamme valikoiman korkealaatuisia
patjoja, jotka tuntuvat mukavalle ja antavat
tukea nukkuessasi. Niissä on erittäin kestävä
vaahtomuovirakenne, helppohoitoinen kangas
ja luonnollinen suoja bakteereilta, hajuilta ja
staattiselta sähköltä.

KANGAS

SILVER-SUOJAUS
100%

"air knitted"
-kangas

vetoketju

vesipestävä

40°

normaali kuivaus,

100 %

ei koneessa

luonnontuote

myrkytön

antistaattinen

antibakteerinen

hajuton

matkailuvaunut
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varastotila

valaistus

Kekseliäitä viihderatkaisuja,
kuten USB-portit,
äänijärjestelmät ja Bluetooth®vahvistimet.

Runsaasti optimoitua varastointitilaa
kaikille tavaroillesi.

Hallitse tunnelmaa älykkäällä
spot-, LED- ja yleisvalaistuksella.
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multimedia

adria MACH
Uudet digitaaliset
valopaneelit

Helpompaa elämää varten.
Älykäs mobiilisovelluksemme ohjaa tärkeimpiä toimintoja, valvoo apuohjelmia, antaa pääsyn navigointitietoihin,
käyttöohjeisiin ja Mobile Office -toimintoihin. Kaikki suoraan älypuhelimesi tai tabletlaitteesi kautta.
MACH on saatavana tiettyihin malleihin, Tilausvaiheessa tai jälkitoimituksena on myös mahdollisuus asentaa MACH Plus.
MACH
käyttää Bluetooth®-tekniikkaa päätoimintojen
paikalliseen ohjaukseen (ohjauspaneeli, lämmitys,
ilmastointi**, jääkaappi, valaistus, vesipumppu,
vesisäiliön tasot ja akun tila). Mahdollistaa myös
ulkoisen ja sisäisen lämpötilan seurannan ja tarjoaa
perustiedot ajoneuvosta ja tasaustiedoista.

MACH PLUS
käyttää Bluetooth® Wi-Fi:ä ja LTE:tä* tärkeimpiin
toimintoihin (ohjauspaneeli, lämmitys, ilmastointi**,
jääkaappi, valaistus, vesipumppu, vesisäiliön tasot ja akun
tila), joista saat tilastoja ja ajastusmahdollisuuden. MACH
plus valvoo myös ilmanpainetta, ulkokosteutta ja antaa
pääsyn interaktiivisiin käyttöoppaisiin, ajoneuvotietoihin
ja tasausdataan sekä Mobile Office Wi-Fi-hotspot*
-toimintoihin (pääsy verkkoon, IP-radioon ja TV:hen).

KUINKA MACH TOIMII?

Jotkin ominaisuudet eivät välttämättä
ole käytettävissä kaikissa malleissa.
Tarkista yksittäiset mallitiedot ja tekniset
yksityiskohdat osoitteesta
fi.adria-mobil.com

ASENNA
sovellus Google Playsta tai
Apple Storesta. Voit myös
käydä osoitteessa
fi.adria-mobil.com/mach-app

LIITÄ
ajoneuvoosi.

LUO
oma Adria-ID:si

NAUTI
sinulle räätälöidystä elämyksestä.

**SIM-kortti vaaditaan
Lue lisää osoitteessa fi.adria-mobil.com/mach-app

**jos ajoneuvoon on asennettu tämä ominaisuus
matkailuvaunut

adria
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Suunniteltu suoriutumaan loistavasti

2

VUODEN* ADRIA
takuu

7

VUODEN*ADRIA
TIIVIYS takuu
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LISÄTIETOJA

OSOITTEESTA
FI.ADRIA-MOBIL.COM

Testattu käytännössä jo kymmeniä vuosia
Adria-matkailuvaunut on suunniteltu suoriutumaan loistavasti. Kaikki on huolellisesti suunniteltu, kehitetty ja testattu
turvallisuuden, mukavuuden ja tyytyväisyytesi takaamiseksi. Suunniteltu huolella, tehty kestämään.

1_INSPIROIVA DESIGN.
Yksilöllisesti suunnitellut mallit tarjoavat muun muassa dynaamiset etuprofiilit, tyylikkäät takaseinät ja
muut Adrian ainutlaatuiset tunnusmerkit, kuten monissa malleissa suuret panoraamaikkunat.

6_ILMAN VIRTAUS.
Adrian optimoitu ilmavirtausjärjestelmä varmistaa, että ilma kiertää tasaisesti eikä kosteutta pääse
tiivistymään.

2_ALUSTA.
AL-KO:n tai Knottin vankan alustarakenteen ja optimaalisen painonhallinnan avulla ajoneuvoasi on
helpompi ja turvallisempi käsitellä.

7_IKKUNAT JA OVET.
Suuret, edistykselliset panoraamaikkunat, joissa on sisäänrakennettuja lisäominaisuuksia. Kaikki
integroidut ikkunat ja ovet takaavat luonnollisen valaistuksen, tehokkaan ilmanvaihdon sekä
yksityisyyttä ja turvallisuutta.

3_RUNGON RAKENNE.
Modulaarisessa rakenteessa käytetään parhaita materiaaleja ja rakennusmenetelmiä, unohtamatta
Adrian ainutlaatuista Comprex-korirakennetta.
4_ILMASTOINTI.
Truman tai Alden optimoitu lämmitysteho mahdollistaa ympärivuotisen asumisen ja käytön.
Suunniteltu ja testattu ääritilanteita varten ilmastokammiossamme.
5_ERISTYS.
Viimeisimmät lämmöneristysmateriaalit sekä hienostunut lämmön ja ilmavirran hallinta Adrian
Thermo-build -standardien mukaisesti.

8_KALUSTEET JA VARASTOTILAT.
Käsityönä rakennettu kaapisto ja niihin integroitu lämmitys sekä ilmanvaihto tuottavat optimaalisen
lämpötehokkuuden. Kaikissa ajoneuvoissa on tarpeidesi mukaisesti joustavat säilytystilat.
9_HUOLETTOMUUS.
Nykyaikaiset asuintilat, joissa toiminnallisuus ja tilat on optimoitu kodinomaista ja huoletonta
asumista varten.
10_ASIAKASPALVELU.
Luokkansa johtava 2 vuoden takuu, 7 vuoden tiiveystakuu vakiona sekä yli 500 myynti- ja
huoltopistettä.

Jotkin ominaisuudet eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa malleissa. Tarkista yksittäiset mallitiedot ja tekniset yksityiskohdat osoitteesta fi.adria-mobil.com.
*ehtoja sovelletaan, katso lisätietoja kotisivuilta.
matkailuvaunut
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Rungon rakenne

Adria-matkailuvaunut ovat
maineeltaan vankkarakenteisia,
mikä heijastaa lähestymistapaamme
suunnitteluun, rakentamiseen ja
laadunhallintaan.
Adrian ainutlaatuinen Comprexrunkorakenne yhdistää puun
vääntölujuuden, polyuretaanin
kestävyyden ja polyesterin
kosteuden pysäytysominaisuudet.

1 Komposiittipuupaneeli
2 Polyuretaanitiivistys
3 EPS-styroksi
4 Rungon polyesteriulkovaippa
(sivuseinät)

5 Rungon polyesteriulkovaippa (lattia)
6 XPS-Styrofoam -eristysvaahto
7 Vahvistettu kovapuuprofiili

7

VUODEN*ADRIA
TIIVIYS takuu

Tarkista yksittäiset mallitiedot ja tekniset yksityiskohdat osoitteesta fi.adria-mobil.com
20
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Ilmastointi
Matkailuvaunumme ja -automme on
rakennettu Adrian lämpörakentamisen
standardien mukaisesti, joten ne
soveltuvat käytettäväksi ympäri
vuoden. Tuotantoprosessi sisältää
edistykselliset eristemateriaalit, tarkasti
suunnitellun lämmitysrakenteen ja
Adria Air Flow System -järjestelmän
ilmanvaihtoa ja optimaalista ilman,
jäähdytyksen ja lämmityksen kiertoa
varten.

Kaikki ajoneuvot testataan omassa
ilmastokammiossamme -40 °C -+
60 °C sekä 45 - 80 % kosteudessa,
jonka lämpötila on 30:n ja 60 °C:n
välillä.
Lämpimissä olosuhteissa mukava
olo taataan hyvällä ilmanvaihdolla,
integroiduilla kaihtimilla sekä
panoraamaikkunoiden tummennuksilla
ja lämpösuojilla. Ilmastointi on
saatavana tilauksesta.

LÄMMITYS
Lämmitys vain parhailla järjestelmillä.
Valitse esimerkiksi Truman
lämmitys ja valinnainen sähköinen
lattialämmitysvaihtoehto. Voit
myös valita Alden nestepohjaisen
keskuslämmityksen, joka
jakaa lämmön tasaisesti koko
matkailuvaunuun. Saatavuus riippuu
mallista.

Älykäs Adria MACH
-mobiilisovellus ohjaa paikallisesti
tai etänä* lämmitystä, jäähdytystä
ja muita ajoneuvosi ominaisuuksia.
Saatavilla tietyihin malleihin.

TEKNOLOGIA
Valmistuksessa käytetään
kehittynyttä tekniikkaa, kuten
Plasmatreat-liitos, robotisoitu
prosessi, joka puhdistaa pinnan
tarkasti ja levittää siihen liimaa
virheettömästi.

matkailuvaunut
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Mallisto

KOHTAA
UUSI
SUKUPOLVI

a l p i n a

a d o r a
sivu
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sivu

36

a c t i o n

a l t e a
sivu

48

a v i v a
sivu

56

sivu

matkailuvaunut
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Suunniteltu huippusuoritusta varten.

KOHTAA
UUSI
SUKUPOLVI
24
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INSPIROITUNUT
SUUNNITTELU

AVAINTOIMINNOT

KODIKAS
TUNNELMA

NYKYAIKAISET
ASUINTILAT

NEROKKAAT
RATKAISUT

a l p i n a

at

r at k a i s

ja

a

is

illa po

h

Suunniteltu huippusuoritusta varten.

sa

l

Ensiluokkainen korkean suorituskyvyn ja kaikkien vuodenaikojen vaunu. Erottuva Adrian aerodynaaminen profiili ja erittäin suuri panoraamaikkuna
(useimmissa pohjaratkaisuissa). Kestävä Comprex-runko, erinomainen alusta ja eristys sekä Alde-lämmitys. Tunne olosi kotoisaksi ja inspiroituneeksi
näissä tyylikkäissä ja nykyaikaisissa asuintiloissa.

•

illa eri

ALPINA

la

av

u

il

583 LP
613 UT
663 HT
663 PT
663 UK
753 HK
753 UP
763 UK
903 HT

Adria MACH -etäohjausappi.

matkailuvaunut
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INSPIROITUNUT SUUNNITTELU
Kekseliäs muotoilu tarjoaa äärimmäistä
suorituskykyä, käytännöllisyyttä ja mukavuutta.

Ulkoiset
ominaisuudet

1 ULKOMUOTO – aerodynaaminen, puhdas ja hienostunut tyyli.
2 TAKASEINÄN MUOTOILU monitoimisilla LED-valoilla.
3 PANORAAMAIKKUNA – leveämpi muotoilu useimmissa malleissa.
4 SUORITUSKYKYINEN ALUSTA AL-KO:lta ja Knottilta. AKS ja ATC saatavana.
5 INNOVATIIVISET TUULIOHJAIMET, joilla vedät tehokkaammin.
6 LEVEÄMPI ULKO-OVI ja korinmyötäiset tummennetut tuplaikkunat.
7 TILAVAMPI TAVARATILA ja integroidut kahvat.
8 INTEGROITU TELTTAPROFIILI, lisävarusteena saatavalla LED-siluettivalolla.

26
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PANORAAMAIKKUNA
Ainutlaatuinen suunnittelutapamme antaa valoa
ja avaruutta liikkuvaan olohuoneeseesi. Mukana
tulevat integroidut kaihtimet ja hyönteisverkot.

AVAINTOIMINNOT
Alpinan ainutlaatuiset ominaisuudet,
jotka varmistavat onnistuneet
seikkailut.

LED-VALOT
Full LED
-monitoimiset
takavalot
takaavat tyylin ja
toimivuuden.

AERODYNAAMISET
TUULIOHJAIMET
Tämä innovatiivinen ominaisuus
vähentää ilmanvastusta,
näyttää tyylikkäältä ja parantaa
hinaustehokkuutta.
SUORITUSKYKYINEN ALUSTA
AL-KO- ja Knott-alustat takaavat
turvallisen ja vakaan hinauksen.
Mukana vakaajalla varustettu
turvavetokytkin ja lisävarusteena
saatava matkailuvaunun
ohjausjärjestelmä. AL-KO on
saatavilla yksisakselisille ja Knott
kaksiakselisille matkailuvaunuille.

LED-PROFIILIVALOT
Ainutlaatuiset LED-profiilivalot
(valinnainen ominaisuus)
valaisevat iltaasi ulkona.

UUSI ULKOASU
Uudet teippaukset tutulla
Adria-tyylillä, ensiluokkaisilla
pinnoilla ja näyttävillä
kromilogoilla.

matkailuvaunut

adria

27

a l p i n a

KODIKAS TUNNELMA
Viihtyisät ja tyylikkäät sisätilat sekä
erityinen, kodinomainen tunnelma.

•
Helppo valojen hallinta.
•
Erittäin suuri panoraamaikkuna
(useimmat pohjaratkaisut).
•
Laadukas äänijärjestelmä, jossa
Bluetooth®-vahvistin.
•
Kätevät varastointitilat
henkilökohtaisille tavaroille.
•
Adria Alde -lämmitys.
KATSO
VERKOSSA

Löydät 360-näkymät,
pohjaratkaisut, tekniset tiedot
ja tuotevalitsimen osoitteesta
fi.adria-mobil.com
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Sisätilat

I. Olohuonetyylinen
sisustus ja kodinomainen
tunnelma.

II. Mukavat vuoderatkaisut
laadukkailla joustinpatjoilla.

III. Adria Digital -ohjain,
äänijärjestelmä,
Bluetooth®-vahvistin ja
USB-portit.

IV. Nykyaikaiset ja erittäin
mukavat asuintilat.

V. Tyylikkäästi muotoiltu
keittiö, hyvät säilytystilat ja
parhaat laitteet.

VI. Tyylikäs kylpyhuone.

VII. Adria Alde -lämmitys,
joka levittää lämmön
tasaisesti.

matkailuvaunut
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NYKYAIKAISET ASUINTILAT
Kaikki on suunniteltu täydellistä
lomaelämystäsi varten.

OLOHUONE
Suuri panoraamaikkuna tuo sisään
runsaasti luonnonvaloa. Voit myös
hallita sillä joustavasti varjostusta ja
ilmanvaihtoa. Ikkunassa on helposti
avattavat jousisaranat.
•
Olohuone ison panoraamaikkunan
alla.
•
Ruokailutila mukavalla sohvalla ja
säädettävillä niskatuilla.
•
Kaarevat yläkaapit, vahvat saranat ja
älykkäät säilytysratkaisut.
•
Kätevä TV-kaappi.
•
Ladattava valo sisä- ja ulkokäyttöön.
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KEITTIÖ

KYLPYHUONE

Muotoilu on saanut inspiraationsa
parhaista kotikeittiöistä.

Tyylikäs ja tilava kylpyhuone hyvällä
valaistuksella ja runsaalla säilytystilalla.

• Tyylikäs muotoilu korkealaatuisilla
kromiosilla.
• Suuri työalue ja puinen leikkuulauta.
• Suuren kuormituskapasiteetin
laatikot.
• Laadukkaat keittiölaitteet.

• Suurikokoinen pesuallas.
• Säilytystilaa henkilökohtaisia tavaroita
varten.
• Peilin läheisyys valaistu hyvin.

matkailuvaunut
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Pohjaratkaisut on suunniteltu juuri niin
kuin haluat asua. Mukana on myös
yksilöllisiä pohjia suurille perheille ja
ryhmille.
Esittelyssä: Alpina 663 PT, jossa on
ylellinen panoraamaovi.

MAKUUHUONE
Makuuhuoneen suunnittelu ja kaikki erilaiset
vuodevaihtoehdot tarjoavat mukavat yöunet.
•
•
•
•
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Laadukkaat joustinsängyt.
Ylelliset ja mukavat kylmävaahtoa sisältävät patjat.
Ohjattava ja helppokäyttöinen valaistus.
Tyylikkäät säilytysratkaisut.

adria

matkailuvaunut

a l p i n a

MULTIMEDIA

NEROKKAAT RATKAISUT
Kekseliäät uudet ratkaisut, jotka
inspiroivat asumistasi ympäri vuoden.

Luo yhteys ja rentoudu. Käytettävissäsi
on digitaalinen ohjauspaneeli ja
erilaisia multimediaratkaisuja, kuten
korkealaatuinen äänijärjestelmä piilotetuilla
kaiuttimilla, Bluetooth®-vahvistin, TV-piste
ja pidike sekä useat USB-portit.

VARASTOTILA
Helppo pääsy kaasun varastointitilaan ulkona. Sisällä suuret kaarevat
kaapit. Tilavaksi muotoiltu vaatekaapisto ja monikäyttöiset keittiökaapit,
mukaan lukien suurikokoiset vetolaatikot. Myös henkilökohtaisille tavaroille
löytyy fiksuja säilytysratkaisuja.

ADRIA MACH
MACH Smart Control
-mobiilisovellus vakiona.
MACH Plus saatavana
lisävarusteena.

VALAISTUS

AINUTLAATUINEN
LOUNGE-ISTUIN

Helppo valojen hallinta.
Kekseliäästi suunnittelu, säädettävä
ja mukava istuin (lisävaruste,
pohjaratkaisusta riippuva).

matkailuvaunut

adria
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a l p i n a
583 LP
P 6510 (mm)
L 2460 (mm)

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

4

613 UT
P 6860 (mm)
L 2460 (mm)

663 HT
P 7347 (mm)
L 2460 (mm)

4

663 PT
P 7348 (mm)
L 2460 (mm)

5

6/7**

663 UK
P 7339 (mm)
L 2460 (mm)

7

3x

2x / 3x

753 HK
P 8175 (mm)*
L 2460 (mm) 7/8**

753 UP
P 8182 (mm)*
L 2460 (mm)

6

763 UK
P 8330 (mm)
L 2460 (mm)

903 HT
P 9637 (mm)
L 2460 (mm)

8/9**

9

2x/3x

2x

2x / 3x

LISÄTIETOJA

OSOITTEESTA
FI.ADRIA-MOBIL.COM

* tyyppihyväksyntäprosessi meneillään
** Riippuen kokonaispainosta ja kerrosvuoteiden määrästä
P = PITUUS L = LEVEYS
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matkailuvaunut

MAKUUPAIKKOJEN MÄÄRÄ

KEITTIÖ

PÖYTÄ

ISTUIN RYHMÄ

VAATEKAAPPI

MAKUUPAIKAT

KYLPYHUONE

LATTIA

u l k o a s u

a l p i n a

PÄÄOMINAISUUDET

• Aerodynaaminen ulkorakenne ja
runkoon integroidut ominaisuudet.
• Comprex-runko, AL-KO- (tai Knott)
-alusta.
• Ainutlaatuinen takaseinä, jossa
monitoimiset LED-valot.
• Integroidut tuuliohjaimet, kahvat,
säilytystilat ja valot.
• Erittäin suuri panoraamaikkuna
useimmissa pohjaratkaisuissa.
• Leveä ulko-ovi ja kaksinkertaiset
sävytetyt ikkunat.
• Tyylikäs sisustus ja nykyaikaiset
asuintilat.

TEKSTIILIVALIKOIMA

• Mukavat sängyt joustinpatjoilla.
• Adria-digipaneeli, äänijärjestelmä,
Bluetooth®-vahvistin ja USB-portit.
• Erinomaisen mukavat olohuone ja
ruokailutila.
• Keittiön kodinomainen muotoilu,
kattavat säilytystilat ja parhaat
keittiölaitteet.
• Tyylikäs kylpyhuone.
• Adria Alde -lämmitysjärjestelmä.
• Adria MACH.

LEATHER CHARLES

URBAN GREYS

VAIHTOEHDOT

•
•
•
•

MACH Plus.
AL-KO- tai Knott-ohjausjärjestelmä.
LED-profiilivalot.
Lounge-istuin.

DREAM HARMONY

SUMMER VIBES

MYSTIC GARDEN

WARM BROWNS

BROWNIES

GREY PLANET

PEHMUSTETUT kalusteet

Tekstiilien ja koristeellisten pehmusteiden valikoima.
Lue lisää osoitteessa fi.adria-mobil.com

matkailuvaunut

adria
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a d o r a

Suunniteltu sinun ympärillesi.

KOHTAA
UUSI
SUKUPOLVI
36

adria

matkailuvaunut

INSPIROITUNUT
SUUNNITTELU

AVAINTOIMINNOT

KODIKAS
TUNNELMA

NYKYAIKAISET
ASUINTILAT

NEROKKAAT
RATKAISUT

a d o r a

la

•

sa

at

a

is

illa po

h

ADORA

l

ja

illa eri

r at k a i s

av

u

il

502 UL
Palkittu, uuden sukupolven Adora on myydyin matkailuvaunumme. Aerodynaaminen rakenne, erittäin suuret panoraamaikkunat,
fiksut säilytystilat ja erottuva Adria-profiili – tunne olosi kotoisaksi näissä tyylikkäissä ja nykyaikaisissa asuintiloissa.
Suunniteltu sinun ympärillesi.

522 UP
572 UT
573 PT
593 UK
593 UP
613 HT
613 PK
613 UL
613 UT
673 PK
753 UK

Adria MACH -etäohjausappi.

matkailuvaunut

adria
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a d o r a

INSPIROITUNUT SUUNNITTELU
Aerodynaaminen ja tyylikäs ulkotilojen
muotoilu ja nykyaikainen sisustus.

Ulkoiset
ominaisuudet

1 ULKOMUOTO – aerodynaaminen, puhdas ja hienostunut tyyli.
2 TAKASEINÄN MUOTOILU monitoimisilla LED-valoilla.
3 PANORAAMAIKKUNA – leveämpi muotoilu useimmissa malleissa.
4 SUORITUSKYKYINEN ALUSTA AL-KO:lta ja Knottilta. AKS saatavilla.
5 INNOVATIIVISET TUULIOHJAIMET, joilla vedät tehokkaammin.
6 LEVEÄMPI ULKO-OVI ja korinmyötäiset tummennetut tuplaikkunat.
7 TILAVAMPI TAVARATILA ja integroidut kahvat.
8 ALUMIINIVANTEET ja Continental-renkaat.
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matkailuvaunut

EUROPEAN
INNOVATION
AWARD

CATEGORY

EXTERIOR DESIGN

WINNER

2021
HONORED BY
THE LEADING EUROPEAN
CARAVANING EXPERTS

Euroopan
innovaatiopalkinnon
voittaja ulkoasun
suunnittelun
katagoriassa.

a d o r a

PANORAAMAIKKUNA
Ainutlaatuinen suunnittelutapamme antaa valoa
ja avaruutta liikkuvaan olohuoneeseesi. Mukana
tulevat integroidut kaihtimet ja hyönteisverkot.
AVAINTOIMINNOT
Adoran yksilölliset pääominaisuudet.

LED-VALOT
Full LED
-monitoimiset
takavalot
takaavat tyylin ja
toimivuuden.

AERODYNAAMISET
TUULIOHJAIMET
Tämä innovatiivinen ominaisuus
vähentää ilmanvastusta,
näyttää tyylikkäältä ja parantaa
hinaustehokkuutta.

SUORITUSKYKYINEN ALUSTA
AL-KO-alusta, jossa on vakaajalla
varustettu AKS-turvavetokytkin ja
lisävarusteena saatava
ATC-matkailuvaunun
ohjausjärjestelmä. Tietyissä malleissa
kevyt Vario X -alusta.

ADRIA
MACH

UUSI ULKOASU

Lisävarusteena Adria
MACH -etähallinta-appi.

Teippaukset ja kromilogot
tutulla Adria-tyylillä.

matkailuvaunut

adria
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a d o r a

KODIKAS TUNNELMA
Viihtyisät ja tyylikkäät sisätilat sekä
erityinen, kodinomainen tunnelma.

•
Valaistusjärjestelmän hallinta.
•
Erittäin suuri panoraamaikkuna
(useimmat mallit).
•
Äänijärjestelmä piilotetuilla
kaiuttimilla.
•
Reilusti varastointitilaa.
•
Truman ja Alden
lämmitysjärjestelmät.
KATSO
VERKOSSA

Löydät 360-näkymät,
pohjaratkaisut, tekniset tiedot
ja tuotevalitsimen osoitteesta
fi.adria-mobil.com
40

adria

matkailuvaunut

a d o r a

Sisätilat

I. Olohuonetyylinen
sisustus ja kodinomainen
tunnelma.

II. Valikoima laadukkaita
sänkymalleja, joissa
Evopore®-patjat.

III. Adria-digipaneeli,
äänijärjestelmä,
Bluetooth®-vahvistin ja
USB-portit.

IV. Nykyaikaiset ja erittäin
mukavat asuintilat.

V. Tyylikkäästi muotoiltu
keittiö, hyvät säilytystilat ja
parhaat laitteet.

VI. Ergonominen kylpyhuone vaihtoehtoisilla
säilytysratkaisuilla.

VII. Alde- tai Trumalämmitys sekä valinnainen
sähköinen lattialämmitys.

matkailuvaunut

adria
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a d o r a

NYKYAIKAISET ASUINTILAT
Kaikki on suunniteltu niin, että
viihtyisit erinomaisesti uudessa
lomakodissasi.

OLOHUONE
Suuri panoraamaikkuna tuo sisään
runsaasti luonnonvaloa. Voit myös
hallita sillä joustavasti varjostusta ja
ilmanvaihtoa.
•
Olohuone ison panoraamaikkunan
alla.
•
Ruokailutilassa mukava sohva.
•
Lisävuode asennettavissa helposti.
•
Kestävä ja kevytrakenteinen
siirrettävä pöytä.
•
Pääntuet tarjoavat lisämukavuutta.

42

adria

matkailuvaunut

a d o r a

KEITTIÖ

KYLPYHUONE

Muotoilu on saanut inspiraationsa
parhaista kotikeittiöistä.

Tilava, valoisa ja ergonominen
kylpyhuoneemme, jossa on paljon
säilytystilaa.

•
•
•
•

Tyylikkäät ja tilavat yläkaapit.
Tukevat laatikostot.
Monikäyttöinen ripustusprofiili.
Korkealaatuiset laitteet.

•
•
•
•

Kätevä taitettava pesuallas.
Tehokas viemäröinti ja hyvä huollettavuus.
Tilaa henkilökohtaisille tavaroille.
Ohjattava valaistus.

matkailuvaunut

adria
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a d o r a

ESITTELYSSÄ:
ADORA 613 PK
Adora 613 PK sopii erityisesti
perheille, kuten kahdelle aikuiselle ja
1–3 lapselle. Kaikille on täyspitkät,
kahden metrin vuoteet. Lisäksi
Adora loistaa vierasmajoituksessa
Adria Exclusive Design® -takaosan
majoitustilan ansiosta – joka on myös
loistava päivä- tai leikkitila, koska se
sijaitsee upean panoraamaikkunan
alla.
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matkailuvaunut

MAKUUHUONE
Makuuhuoneen suunnittelu ja kaikki
erilaiset sänkymallit tarjoavat mukavat
yöunet.
•
•
•
•

Vuoteisiin on helppo nousta.
Evopore®-patjat.
Valaistus ohjattavissa.
Säilytystilaa henkilökohtaisille
tavaroille.

a d o r a

ADRIA MACH
MACH Smart Control -järjestelmän esiasennus vakiona. MACH ja
MACH Plus saatavana lisävarusteena.
NEROKKAAT RATKAISUT
Innovatiiviset uudet ratkaisut
mahdollistavat laadukkaan asumisen
ilman, että painorajoitukset ylittyvät.

MULTIMEDIA

Luo yhteys ja rentoudu.
Käytettävissäsi on digitaalinen
ohjauspaneeli ja erilaisia
multimediaratkaisuja, kuten
korkealaatuinen äänijärjestelmä
piilotetuilla kaiuttimilla, Bluetooth®vahvistin, TV-piste ja pidike sekä
useat USB-portit.

VARASTOTILA
Enemmän tallennustilaa kuin uskotkaan. Ulkoinen kaasupullojen säilytys. Sisällä
suuret designkaapistot yläosassa. Tilavat vaatekaapit ja monikäyttöiset keittiön
ja kylpyhuoneen säilytystilat, joista löytyy kekseliäät irrotettavat säilytysratkaisut.

matkailuvaunut

adria
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a d o r a

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

502 UL
P 5725 (mm)
L 2299 (mm)

5

522 UP
P 5910 (mm)
L 2299 (mm)

4

572 UT
P 6400 (mm)
L 2299 (mm)

4

573 PT
P 6365 (mm)
L 2460 (mm)

593 UK
P 6645 (mm)*
L 2460 (mm)

6/7**

7

2x/3x

3x

4

613 HT
P 6855 (mm)
L 2460 (mm)

4

7

753 UK
P 8182 (mm)
L 2460 (mm)

6/7**

613 PK
P 6855 (mm)
L 2460 (mm)

7

613 UL
P 6827 (mm)
L 2460 (mm)

613 UT
P 6856 (mm)
L 2460 (mm)

5

4

2 +1

593 UP
P 6645 (mm)*
L 2460 (mm)

673 PK
P 7402 (mm)
L 2460 (mm)

2x / 3x

* tyyppihyväksyntäprosessi meneillään
** Riippuen kokonaispainosta ja kerrosvuoteiden määrästä
P = PITUUS L = LEVEYS
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matkailuvaunut

MAKUUPAIKKOJEN MÄÄRÄ

KEITTIÖ

PÖYTÄ

ISTUIN RYHMÄ

VAATEKAAPPI

MAKUUPAIKAT

KYLPYHUONE

LATTIA

a d o r a

PÄÄOMINAISUUDET

• Puhdas ja tyylikäs ulkomuoto
integroiduilla ominaisuuksilla.
• GFK-korirakenne, AL-KO-alusta,
AKS-turvavetokytkin.
• Ainutlaatuinen takaseinän muotoilu,
jossa monitoimiset LED-valot.
• Integroidut tuuliohjaimet, kahvat,
säilytystilat ja valot.
• Erittäin suuri panoraamaikkuna
useimmissa pohjaratkaisuissa.
• Leveä ulko-ovi ja kaksinkertaiset
sävytetyt ikkunat.
• Tyylikäs sisustus ja nykyaikaiset
asuintilat.

u l k o a s u

TEKSTIILIVALIKOIMA

• Hyvä valikoima vuoteita mukavilla
Evopore®-patjoilla.
• Adria-digipaneeli, äänijärjestelmä,
Bluetooth®-vahvistin ja USB-portit.
• Erinomaisen mukavat olohuone ja
ruokailutila.
• Keittiön kodinomainen muotoilu,
kattavat säilytystilat ja parhaat
keittiölaitteet.
• Alde- tai truma-lämmitysjärjestelmä
ja valinnainen lattialämmitys.
• Pari-, perhe-, teini- ja
lapsiystävälliset pohjaratkaisut.
• Adria MACH -esiasennus.

STONE ISLAND

MORGAN

VAIHTOEHDOT

• MACH ja MACH Plus -apit.
• AL-KO ATC -matkailuvaunun ohjausjärjestelmä.
• Innovatiiviset valinnaiset säilytysratkaisut.
DREAM HARMONY

SUMMER VIBES

MYSTIC GARDEN

WARM BROWNS

BROWNIES

GREY PLANET

PEHMUSTETUT kalusteet

Tekstiilien ja koristeellisten pehmusteiden valikoima.
Lue lisää osoitteessa fi.adria-mobil.com

LISÄTIETOJA

OSOITTEESTA
FI.ADRIA-MOBIL.COM

matkailuvaunut

adria
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a c t i o n

Rakasta uutta alkuperäistä.

a c t i o n

at

r at k a i s

ja

a

is

illa po

h

Rakastat uutta alkuperäistä.

sa

l

Action on muotoilultaan alkuperäisen ikoninen, kevyt ja tyylikäs vaunu, joka sopii erinomaisesti aktiiviseen lomailuun. Se on vaunu,
joka saa aina hymyn huulille. Action tarjoaa tilaa, mukavuutta sekä käytännöllisyyttä. Siinä on nykyaikainen sisustus fiksulla
keittiöllä, ergonominen pesuhuone ja mukavat nukkumistilat.

•

illa eri

ACTION

la

av

u

il

361 LH
391 LH
391 PD
391 PH

matkailuvaunut

adria
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a c t i o n

Ulkoiset ominaisuudet

Action on rakastettu, ikoninen ja omintakeinen asuntovaunu, joka tarjoaa tilaa,
ominaisuuksia ja mukavuutta.

7

VUODEN*ADRIA
TIIVIYS takuu

1 Ikoninen ulkomuoto
integroiduilla
ominaisuuksilla.

50

adria

matkailuvaunut

2 GFK-polyesterikori,
johon voit valita erivärisiä
runkolistoja.

3 Pyörätelineen
esiasennusmahdollisuus
lisävarusteena.

4 Panoraamaikkuna
kaikissa malleissa.

5 AL-KO-alusta ja AKSturvavetopää joka mallissa.

6 Uusi ulkoasu.

7 Mallissa 391PH
lisävarusteena kätevä
ulkopuolinen grilli.

a c t i o n

Sisätilat

I. Tyylikkäät ja
muuntautuvat sisätilat.

II. Mukavat vuoteet.

III. Truma-lämmitys ja
valinnainen sähköinen
lattialämmitys.

IV. Fiksu keittiö, jossa
parhaat laitteet.

V. Ergonominen
VI. Kaiuttimet, Bluetooth®kylpyhuonevarustus, kuten vahvistin ja USBkokoontaitettava pesuallas. pistokkeet.

VII. Mukavat istuimet.

matkailuvaunut

adria
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KATSO
VERKOSSA

Löydät 360-näkymät,
pohjaratkaisut, tekniset tiedot
ja tuotevalitsimen osoitteesta
fi.adria-mobil.com
52
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matkailuvaunut

a c t i o n

Action on rakastettava vaunu. Aito ja alkuperäinen, kompaktin kokoinen
joustavilla sisätiloilla ja varustettuna fiksuilla ominaisuuksilla.

matkailuvaunut

adria
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a c t i o n l a y o u t s

a c t i o n
361 LH
P 4010 (mm)
L 2196 (mm)

391 PD
P 4460 (mm)
L 2196 (mm)

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

3

391 LH
P 4310 (mm)
L 2196 (mm)

3

2

391 PH
P 4310 (mm)
L 2196 (mm)

4

LISÄTIETOJA

OSOITTEESTA
FI.ADRIA-MOBIL.COM
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a c t i o n

PÄÄOMINAISUUDET

• Ikoninen ja omintakeinen
ulkomuoto.
• GFK-polyesterirunko, johon voit
valita erivärisiä koristelistoja.
• Varastotiloihin pääsy ulkopuolelta.
• Panoraamaikkuna kaikissa
pohjaratkaisuissa.
• AL-KO-runko ja AKSturvavetokytkin.
• Joustavat ja tyylikkäät asuintilat.
• Mukavat vuoteet.

u l k o a s u

TEKSTIILIVALIKOIMA

BRUNELLO BLACK

• Truma-lämmitys valinnaisella
sähköisellä lattialämmityksellä.
• Älykäs keittiö ja parhaat laitteet
(mm. liedessä 3 poltinta).
• Ergonominen kylpyhuone, jossa
wc, suihku ja taitettava pesuallas.
• Ohjattava valaistus.
• Kaiuttimet, Bluetooth®-vahvistin ja
USB-portit.
• Integroitu ulkoinen
varastointiratkaisu.

VAIHTOEHDOT

•
•
•
•

Erivärisiä korin reunuskoristeita.
Lisävarusteena sähköinen lattialämmitys.
Polkupyörätelineen esiasennus lisävarusteena (takaseinä).
Kyljestä esiin liukuva grilli (391 PH -malli).

BRUNELLO BLACK

PEHMUSTETUT kalusteet

Tekstiilien ja koristeellisten pehmusteiden valikoima.
Lue lisää osoitteessa fi.adria-mobil.com

P = PITUUS L = LEVEYS

MAKUUPAIKKOJEN MÄÄRÄ

KEITTIÖ

PÖYTÄ

ISTUIN RYHMÄ

VAATEKAAPPI

MAKUUPAIKAT

KYLPYHUONE

LATTIA
matkailuvaunut

adria
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a l t e a

Kevyt, valoisa ja hauska!

56
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matkailuvaunut

a l t e a

at

r at k a i s

ja

a

is

illa po

h

Nauti kevyestä, aurinkoisesta ja hauskasta kokemuksesta.

sa

l

Altea, mukava, kevyt ja käytännöllinen vaunu, jolla koet enemmän.
Nykyaikainen sisustus, innovatiiviset ominaisuudet, parempi valaistus
ja säilytystilat.

•

illa eri

A LT E A

la

av

u

il

402 PH
432 PX
492 LU
502 UL
542 PH
542 PK
552 PK

matkailuvaunut
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a l t e a

Ulkoiset ominaisuudet

1 Ainutlaatuinen
ulkomuoto
ja graafiset
yksityiskohdat.

58

adria

2 Kaksiosainen
ulko-ovi (ikkuna
lisävarusteena).

matkailuvaunut

Altea on harvinaisen tyylikäs ja mukava matkailuvaunu, joka sopii täydellisesti
lomailuun. Se on yhdistelmä tilaa, mukavuutta ja käteviä ominaisuuksia.

3 Tummennetut
tuplaikkunat.

4 GFK-polyesterirunko, kohokuvioidut
alumiiniset sivuseinät.

5 AL-KO-alusta.

6 Etuosaan sijoitettu
kaasupullojen
säilytyslokero.

a l t e a

Sisätilat

I. Nykyaikainen
sisustus innovatiivisella
valaistusjärjestelmällä.

II. Fiksu keittiö ja parhaat
laitteet.

III. Ergonominen
pesuhuone ylöstaitettavalla
altaalla.

IV. Säädettävä valaistus.

V. Nykyaikaiset tekstiilit ja
kestävät materiaalit.

VI. Kaiuttimet, Bluetooth®vahvistin ja USB-portit.

VII. Truma-lämmitys,
lisävarusteena sähköinen
lattialämmitys.

matkailuvaunut

adria
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a l t e a

KATSO
VERKOSSA

Löydät 360-näkymät,
pohjaratkaisut, tekniset tiedot
ja tuotevalitsimen osoitteesta
fi.adria-mobil.com
60
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matkailuvaunut

a l t e a

Alteaa on ilo käyttää, kiitos nykyaikaisen
suunnittelun ja avaran tilantunteen. Se on erittäin
käytännöllinen ja vankka vaunu, jonka saa useilla
pohjaratkaisuilla.

matkailuvaunut
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a l t e a

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

402 PH
P 4637 (mm)
L 2296 (mm)

542 PK
P 6020 (mm)
L 2296 (mm)

4

432 PX
P 4970 (mm)
L 2296 (mm)

4

6/7**

552 PK
P 6159 (mm)
L 2296 (mm)

6/7**

492 LU
P 5530 (mm)
L 2296 (mm)

4+1

502 UL
P 5659 (mm)
L 2296 (mm)

4+1

542 PH
P 6020 (mm)
L 2296 (mm)

4

2x / 3x

2x / 3x

LISÄTIETOJA

OSOITTEESTA
FI.ADRIA-MOBIL.COM

** Riippuen kokonaispainosta ja kerrosvuoteiden määrästä
P = PITUUS L = LEVEYS

62

adria

matkailuvaunut

MAKUUPAIKKOJEN MÄÄRÄ

KEITTIÖ

PÖYTÄ

ISTUIN RYHMÄ

VAATEKAAPPI

MAKUUPAIKAT

KYLPYHUONE

LATTIA

a l t e a

PÄÄOMINAISUUDET

• Ainutlaatuinen ulkomuoto ja
graafiset yksityiskohdat.
• Tummennetut tuplaikkunat.
• GFK-polyesterikori
kuulavasaroidulla alumiinipellillä.
• Kaksiosainen ovi, jossa valinnainen
ikkuna.
• Uusimmat sähkölaitteet ja
ohjauspaneeli.
• Parannettu perhekokoonpanojen
kuormituskapasiteetti.
• AL-KO-alusta.
• Etuosaan sijoitettu kaasupullojen
säilytyslokero.
• Nykyaikainen sisustus
innovatiivisella
valaistusjärjestelmällä.

u l k o a s u

TEKSTIILIVALIKOIMA

• Mukavat vuoteet.
• Fiksu keittiö, jossa optimoidut
säilytystilat ja työtasot.
• Ergonominen kylpyhuone,
jossa reilusti säilytystilaa ja
kokoontaitettava pesuallas.
• Ohjattava valaistus.
• Älykkäät säilytysratkaisut.
• Modernit, pehmeät ja kestävät
tekstiilimateriaalit.
• Kaiuttimet, Bluetooth®-vahvistin ja
USB-portit.
• Truma-lämmitys valinnaisella
sähköisellä lattialämmityksellä.

SETH

DREAM HARMONY

SUMMER VIBES

MYSTIC GARDEN

WARM BROWNS

BROWNIES

GREY PLANET

PEHMUSTETUT kalusteet

Tekstiilien ja koristeellisten pehmusteiden valikoima.
Lue lisää osoitteessa fi.adria-mobil.com

matkailuvaunut
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a v i v a

Matkailun uusi tyyli.
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a v i v a

u
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h

Euroopan innovaatiopalkinnon voittanut Aviva on huoleton vaunu omistaa, kevyt vetää ja helppo käyttää.
Hienostunut ja tyylikäs sisustus on pakattu täyteen kekseliäitä ja yksilöllisiä piirteitä.

l

ja

illa eri

r at k a i s

av

AV I VA

il

Koe matkailun uusi tyyli.

400 PS
472 PK
522 PT
563 PT

matkailuvaunut
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a v i v a

Ulkoiset ominaisuudet

1 Ainutlaatuinen
ulkomuoto
ja graafiset
yksityiskohdat.

66
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2 Monikäyttöinen ja
kätevä etusäilytystila.

matkailuvaunut

Aviva tuo retkeilyyn innovatiivisen, uuden tyylin yhdistämällä tilaa, mukavuutta ja
käytännöllisiä ominaisuuksia.

3 GFK-korirakenne
ja seinät
kuulavasaroitua
alumiinipeltiä.

4 AL-KO-alusta.

5 Integroitu telttalista
ja kolmas jarruvalo.

6 LED-markiisivalot.

7 Adria-kromikahvat.

a v i v a

Sisätilat

I. Elegantti sisustus
oleskelutiloissa.

II. Kekseliäät
säilytysratkaisut.

III. Kaiuttimet, Bluetooth®vahvistin ja USBpistokkeet.

IV. Mukavat vuoteet.

V. Älykäs keittiö, kuten
liedessä 2-3 poltinta ja 90
tai 140 litran jääkaappi
(riippuen pohjaratkaisusta).

VI. Pesuhuone WC:llä,
suihkulla, altaalla ja To go
-tarvikkeilla.

VII. Truma-lämmitys ja
sähköinen lattialämmitys
(valinnainen).

matkailuvaunut
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a v i v a

KATSO
VERKOSSA

Löydät 360-näkymät,
pohjaratkaisut, tekniset tiedot
ja tuotevalitsimen osoitteesta
fi.adria-mobil.com
68
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a v i v a

Aviva tarjoaa käytännöllisyydellään, helppoudellaan,
kekseliäillä ratkaisuillaan ja erinomaisella hintalaatusuhtellaan uuden tavan matkustaa ja retkeillä.

matkailuvaunut
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a v i v a

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

400 PS
P 4492 (mm)
L 2090 (mm)

4

472 PK
L 5174 (mm)
W 2300 (mm)

6

522 PT
P 5664 (mm)
L 2300 (mm)

6/7**

563 PT
P 6154 (mm)
L 2450 (mm)

2x/3x

6/7**

2x

2x/3x

LISÄTIETOJA

OSOITTEESTA
FI.ADRIA-MOBIL.COM

** Riippuen kokonaispainosta ja kerrosvuoteiden määrästä
P = PITUUS L = LEVEYS
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MAKUUPAIKKOJEN MÄÄRÄ

KEITTIÖ

PÖYTÄ

ISTUIN RYHMÄ

VAATEKAAPPI

MAKUUPAIKAT

KYLPYHUONE

LATTIA

a v i v a

PÄÄOMINAISUUDET

• Ainutlaatuinen ulkomuoto ja
graafiset yksityiskohdat.
• Ainutlaatuinen ja monikäyttöinen
etusäilytystila.
• Vankka kori, seinät kuulavasaroitua
alumiinipeltiä.
• AL-KO-alusta.
• Tyylikkäät sisätilat ja uusia
sisustusvaihtoehtoja.
• Kekseliäitä säilytysratkaisuja.
• Kaiuttimet, Bluetooth®-vahvistin ja
USB-portit.
• Mukavat vuoteet.
• Tyylikäs väliverho.

u l k o a s u

TEKSTIILIVALIKOIMA

• Älykäs keittiö ja parhaat laitteet
(mm. liedessä 3 poltinta).
• Pesuhuone WC:llä, suihkulla,
altaalla ja To go -tarvikkeilla.
• Esiasennettu ilmastointi.

ROBYN

VAIHTOEHDOT

• Osassa malleista Trumavent ja sähköinen lattialämmitys
• Tietyissä malleissa Kid's Pack
DREAM HARMONY

SUMMER VIBES

MYSTIC GARDEN

WARM BROWNS

BROWNIES

GREY PLANET

PEHMUSTETUT kalusteet

Tekstiilien ja koristeellisten pehmusteiden valikoima.
Lue lisää osoitteessa fi.adria-mobil.com

matkailuvaunut
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Pehmustetu t k a luste et
a l p i n a
URBAN GREYS

72

Tekstiilien ja koristeellisten pehmusteiden valikoima.

a d o r a
LEATHER CHARLES

STONE ISLANDS

MORGAN

a c t i o n

a l t e a

a v i v a

BRUNELLO BLACK

SETH

ROBYN

adria

matkailuvaunut

Istuimet
Kaikissa malleissa on todella mukavat ja tukevat istuimet.

Pehmusteet ja
kalustetyynyt
Voit valita pehmusteiden materiaaliksi
minkä tahansa valikoimasta.

DREAM HARMONY

SUMMER VIBES

BROWNIES

GREY PLANET

MYSTIC GARDEN

WARM BROWNS

matkailuvaunut
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ADRIA MOBIL CYCLING TEAM
Adria Mobil Cycling Team on UCI:n
Eurooppakiertueen slovenialainen
huippujoukkue. Lisätietoja:
www.adria-mobil-cycling.com

Maailmanluokan partnerit
ADRIAN VAPAA-AJAN AJONEUVOT OVAT
MESTAREIDEN VALINTA.

TINA MAZE
Kaksinkertainen maailmanmestari ja
olympiakultamitalisti. Yksi kaikkien
aikojen parhaista alpinisteista, Tina
Maze Sloveniasta, käyttää Twin
Supremeaan etsiessään lunta ja aaltoja.
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PRIMOŽ ROGLIČ
Vuoden 2020 olympiavoittaja miesten
maantiepyöräilyn aika-ajossa. Yksi
maailman huippupyöräilijöistä ja
Velo d'Or -voittaja vuonna 2020.
Kaksinkertainen La Vuelta -voittaja
vuosina 2019-20. Sijoittui toiseksi
vuonna 2020 Tour de Francessa ja voitti
Liègessä. Slovenialainen Primož käyttää
Sonicia tukemaan harjoittelua ja kilpailua
sekä rentoutumaan lomilla.

JAKOV FAK
Maailmanluokan ampumahiihtäjä, joka edustaa
Sloveniaa. Vuoden 2018 talviolympialaisten
ampumahiihdon hopeamitali sekä pronssia
Vancouverissa vuonna 2010. Jakov käyttää Adria
Sonicia tukemaan harjoittelua ja kilpailua sekä
rentoutumaan lomapäivinä.

KTM FACTORY
RACING TEAM
Joka tammikuu, alkaen vuodesta
2013, Red Bull KTM Factory
Racing Team vie Dakar-ralliin
Etelä-Amerikkaan joukon Adrian
Sonic- ja Matrix-matkailuautoja.
Myös räätälöidyt Adrian Twinit
ovat tukeneet Dakar-voittajien
tiimiä MXGP MM -kisoissa.

SOSIAALINEN MEDIA
Jaa seikkailusi Adrian kanssa
Facebookissa, Instagramissa,
YouTubessa ja Pinterestissa.

LISÄÄ MIELENKIINTOISTA LUETTAVAA INSPIRATIONS-LEHDESTÄ VERKOSSA: adria-mobil.com/inspirations

matkailuvaunut
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Kabe-Adria Oy
Meiramitie 3
01510 Vantaa

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

Slovenia
Määränpääsi on
www.slovenia.info
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