
TEKSTI JA KUVAT JUHANI HALMEENMÄKI

Eteinen on 
avara, koska 
sisääntulo oven 
edessä on 75 
senttiä leveä. 

ADRIA ADORA 522 UP 

A dria Adoran pohjarat-
kaisu on perinteinen eli 
sohvaryhmä edessä, sit-
ten keskikeittiö ja takana 

on parivuode, jonka vieressä on ves-
sa. Adoran erilaisuus on siinä, miten 
ratkaisu on saatu toteutettua näin 
onnistuneesti, vaikka ulkomitoiltaan 
vaunu on kompakti. 

Astuttaessa sisään huomaa en-
sin mukavan ja avaran eteistilan ja 
sohvan päädyssä olevan kenkäkaa-
pin. Itse ulko-ovi on hyttysverkol-
linen yksiosainen ja siinä on van-
haa pienempää mallia oleva roskis. 
Vaunun pääkytkin sekä vesisäiliön 
ja akun näytöt on keskitetty oikeaan 
paikkaan eli oven yläpuolelle. Nii-

den vieressä on myös Alden lämmi-
tyksen ohjauspaneeli. 

Valojen kytkimet ovat nekin oven 
pielessä, vaunuun tullessaanhan nii-
tä yleensä kaipaa. Ulko-oven vieres-
sä on reilunkokoinen taso pikkuta-
varoille tai televisiolle. Television 
voi kiinnittää myös seinäkiinnikkee-
seen, jolloin katselu onnistuu vuo-
teestakin. Tason alla on iso kaappi, 
joka on vaunun keskellä olevana pai-
nojakauman kannalta oikea.

Tilasta ja mukavuudesta 
tinkimättä
Tilasta tinkimättä ja asumismuka-
vuuden ehdoilla on U-sohvaryhmä 
parhaimmillaan viidelle hengelle, 

Adrian Adora 522 UP on sarjan toiseksi pienin malli, joka on tarkoitettu aktiiviseen 
pariskuntamatkailuun. Varustelultaan se sijoittuu edulliseen hintaluokkaan.

Adorassa hinta  
ja laatu kohtaavat

Koeajoaika 
26.1.–29.1.  
Sää talvisää, läm-
pötila -4° – +2 °C.  
Koeajomatka 
600 kilometriä, 
josta 350 kilomet-
riä vaunun kanssa
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Panoraama-kattoikkuna 
tuo vaunuun valon lisäksi 
luksuksen tuntua.

Kompaktista 
ulkomitasta 
huolimatta ei 
U-sohvaryhmän 
koosta ole tingit-
ty. Varusteluun 
kuuluu myös 
kenkäkaappi.

Keittiö on 
selkeä, työtilaa 
on riittävästi ja 
muutkin asiat 
kuten liesituu-
letin, sytytin ja 
pistorasiat ovat 
kunnossa. 

joten ryhmässä ei ole tingitty koos-
ta. Keskijalalla varustettu pöytä on 
iso ja pinnaltaan korkeakiiltoisena 
tyylikäs ja helppohoitoinen. Sohvan 
istuintyynyt ovat 10 senttiä paksu-
ja, joten istumamukavuus on hyvä. 
Sohvan ikkunalauta on leveä ja va-
rustettu yhdellä sähköpistokkeella. 

Nykyisin Adrian Adora-mallisar-
jassakin on panoraama-kattoikkuna, 
joka on erinomainen valon tuoja pi-
meisiin vuodenaikoihimme. Se myös 
lisää vaunuun luksuksen tuntua.

Parivuoteessa on 12 senttiä paksu 
kylmävaahtopatja, joten 137 senttiä 
leveä ja kaksi metriä pitkä sänky on 
riittävän iso. Sängyn päässä ovat tar-
vittavat pistorasia sekä pientavara-

hylly. Lisäksi jalkopäässä on toinen 
hylly, joten varustelukin on kunnos-
sa. Väliverho on pariskuntavaunuun 
sopiva taiteverho. Vaunun muuten-
kin hyvien kaappitilojen lisäksi käy-
tettävissä on luonnollisesti myös pa-
rivuoteen alla oleva tila. Tilaan pää-
see ulkoluukun kautta.

Kunnon keittiö
Tilavan keskikeittiön pöytätaso on 
127 senttiä leveä, joten työtilaa on 
kahden ihmisen tarpeisiin reilusti.

Dometicin liedessä on sisäänra-
kennettu pietsosytytys ja kolme eri 
suuruista liekkiä, joten vaativam-
paankin kokkaamiseen on hyvät 
edellytykset. 

Adria Adoran 
ulkonäkö ei pal-
jasta mukavan 
edullista hin-
talappua, vaan 
sileät seinät ja 
panoraamakat-
toikkuna antavat 
ennemminkin 
äveriään fiiliksen.

Adorassa hinta  
ja laatu kohtaavat
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• ADRIA ADORA 522 UP 

Adrian tai-
kasana on Ergo, 
joka tarkoittaa 
sitä, että pesu-
allas kääntyy 
tarvittaessa esiin 
peilikaapista. 

 Makuuhuo-
neen varustelu 
on hyvin riittävä. 
Vuode on tilava ja 
12 senttiä paksu 
kylmävaahtopat-
ja mukava.

Vaunun sisä-
tilojen valoisuu-
teen ei oikean 
kyljen ikkunoiden 
vähäisellä määräl-
lä ole vaikutusta, 
koska kattoikku-
nat ja keinovalais-
tus ovat hyviä. 

 Keittiön laati-
kot ovat tilavia 
ja lusikkalokero 
on siirrettävis-
sä kiskoillaan. 
Laatikoiden vie-
ressä on kapea 
apteekkikaappi.

Myös pari-
vuoteen jal-
kopäässä on 
pikkutavarahylly. 

Keittiötason alalaatikot ovat erit-
täin tilavia ja sellaisina käyttökel-
poisempia kuin perinteiset pikku-
laatikot. Lisäksi laatikoiden vieres-
sä on kapea apteekkikaappi purkeille 
ja purnukoille. Myös yläkaapit ovat 
tilavia. Lisävarusteinen mikrouuni 
(140 euroa) sijoittuu niistä oikean-
puoleiseen. 

Keittiössä pistorasioita on kak-
si, ja varustukseen kuuluu myös yk-
sinopeuksinen liesituuletin. Thet-
fordin jääkaappi on käytännöllistä 
mallia eli kapea ja korkea, jolloin sen 
sisätilat ovat käytännössä 140 litran 
paperilukemaa isommat.

Fiksusti ratkaistut wc-tilat
Se kohta, jonka ansiosta 522 UP on 
kilpailijoitaan kompaktimpi, on 
wc-tilat. Adrian yhdistetyn Ergo-rat-
kaisun avulla säästetään sisämitasta 
puolisen metriä. Pesuallas nimittäin 
kääntyy esiin peilikaapista, joten se 
ei vie turhaa tilaa. Vessassa on it-
se asiassa paremmin tilaa kuin pe-
rinteisessä kahteen erilliseen osaan 
jaetussa versiossa. Eikä varustelus-
takaan ole tingitty, sillä seinällä on 
pyyheliinatanko yhdelle pyyhkeelle 

sekä lisälämpöpatteri. 
Vaunun kuudes pistorasia on 

sängyn jalkopäässä, paikassa jos-
sa se palvelee niin vessassa kävijää 
kuin vessan vieressä olevan peilipöy-
dän ääressä itseään laittavaa. Peili-
pöydän alapuolelle on sijoitettu kak-
si isoa kaappia. 

Myös keinovalon suhteen ovat 
Adriassa asiat erinomaisesti: niin 
epäsuoraa tunnelmavaloa kuin voi-
makkaampaakin suoraa valoa on 
runsaasti. Luonnonvaloa saadaan 
erinomaisen panoraamaikkunan li-
säksi sivuseinien ikkunoista. Ikku-
noita on viisi ja ne kaikki on varus-
tettu kasettiverhoilla. Myös ovessa 
on pikku ikkuna.

Katossa vaunun keskellä on kes-
kikokoinen Midi-Heki-kattoluukku 
sekä makuuhuoneessa pienempi. 
Soittimen yhdistäminen vaunun au-
diojärjestelmään onnistuu USB-lii-
tännän lisäksi myös Bluetoothin 
kautta.

Skandinavian versio
Lämmitys on Suomen vaunuissa Al-
den talvivarmaksi koettua nestekes-
kusmallia. Siinä pannu on sijoitettu 

Vessan Ergo-ratkaisun  
vuoksi sisämitasta  
säästetään puolisen metriä.
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Kokonaispituus 720 cm
Koripituus 580 cm
Sisäpituus 516 cm
Kokonaisleveys 227 cm
Sisäleveys 217 cm
Sisäkorkeus 195 cm
Omamassa 1 300 kg
Kokonaismassa 1 500 kg
Lämmitys Alde Compact 3020 nestekeskus 
sähköpatruunalla 
Lattialämpö Sähkötoiminen
Jääkaappi Thetford 140 l 
Wc Thetford
Vesisäiliöt Kiinteä raikasvesi 50 l ja irtonainen harmaa
Vuoteet Parivuode 200 × 137, sohvasta 211 × 130 cm
Alusta ja kitkavetopää Al-Ko Delta ja AKS-3004
Takuu 2 vuotta täysi ja 7 vuotta tiiviys
Hinta koeajovarustein 29 090 euroa  
(+ toimituskulut 590 e)
Maahantuonti Kabe-Adria Oy, www.adria.fi 
Koeajovaunu Helsinki Caravan Oy,  
www.helsinkicaravan.fi

Adria Adora 522 UP 

tankovaatekaapin alle, jolloin myös 
päällysvaatteet ovat mukavan lämpi-
miä. Vaatekaapissa ei ole valoa, mut-
ta vaunun yleisvalaistus korvaa pie-
nen puutteen. 

Lattialämpö toimii sähköllä ja 
lisämukavuutta tuo muotoon om-
meltu 230 euron arvoinen matto-
sarja.

Suomessa vaunujen varusteena 
on lisäksi kohtuullisesti hinnoiteltu 
Plus-paketti. 

GFK-korirakenteen katto ja sileä-
pintaiset seinät ovat polyesteriä. Lat-
tian, seinän ja katon paksuudet ovat 
40, 24 ja 28,8 millimetriä ja eriste-
paksuudet vastaavasti 29, 20 ja 25 
millimetriä.

Ajaton ja tyylikäs vaunu
Vahvan katumaasturin perässä vau-
nu tuli todella vaivattomasti, myös 
polttoaineen kulutus oli maltillista. 
Aisapaino on juuri oikea, kun mu-
kaan on pakattu yksi täysi kaasupullo 
ja raikasvesisäiliö on tyhjä. Harmaa-
vesisäiliö on irtonainen. Leiriytymi-
sen suhteen Adoran ainoa miinus tu-
lee tukijalkojen veivinpaikoista, jot-
ka ovat melko syvällä vaunun alla.

Tyyliltään Adrian uusi ilme sopii 
hyvin skandinaaviseen silmään ja 
makuun, lisäksi vaunu on ajaton ja 
tyylikäs. Adrian suurimpana etuna 
on sopiva koko. Se ei ole vielä liian 
suuri tai painava aktiiviseen mat-
kailuun, mutta sisätilat ovat hyvin 
riittävät kahden aikuisen käyttöön. 
Mukaan voisi mahdollisesti mahtua 
myös kaksi pienempää lasta.

Kaappitilaa vaunussa on erit-
täin runsaasti ja myös oikeaoppi-
sesti alas sijoitettuna. Massaltaan 
1  300-kiloisena vaunu sopii use-
an tavallisenkin perheauton kouk-
kuun, eikä vaunussa tarvita kahden 
ja puolen metrin leveyttä, kun tilat 
on ratkaistu näin fiksusti. Myös va-
rustelu on hintaluokkaan onnistu-
nut yhdistelmä. Kaikki oleellinen ja 
tarvittava löytyy sekä sopivasti luk-
sustakin. 

Kokeneena koeajajana onkin 
helppo sanoa, että 522 UP on juuri 
sellainen vaunu, jollaisella itsekin 
matkailisin. Joskin roskis vaihtuisi 
suurempaan malliin ja kulmatukien 
veivaamisen avuksi hankkisin Al-Ko 
Comfort Kitin. 

Varustelu on hintaluokkaan 
onnistunut yhdistelmä.
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