
ASUNTOVAUNUT 2021

Seikkailuittesi inspiraatio



#inspiringadventures

Adria Mobilin missio on inspiroida ihmisiä unohtumattomaan liikkuvaan matkailuun ja tämä on ohjannut meidän 
matkailuvaunujen designia ja valmistusta vIimeiset 55-vuotta. Visiomme on että Adria on haluttavin vapaa-ajan ajoneuvo 
merkki, siitä syystä etsimme kokoajan uusia insipiraatioita designiin, premium laatua unohtamatta. Tarjoamme luokkansa 
johtavia malleja ja tuomme uusia pohjaratkaisuja ja yksityiskohtien parannuksia kaikkiin tuote ryhmiin ja olemme ilahtuneita 
seuratessamme palkitun ja ylellisen Astellan markkinoille tuloa uuden Adoran kanssa. Suunniteltu ja valmistettu meidän huippu 
moderneissa tuotanto tiloissa, turvana luokkansa johtava takuu ja yli 500 Adria jälleenmyyjää Euroopassa ja sen ulkopuolella, 
tunnet olosi kotoisaksi, missä tahansa liikutkin.

Nauti unohtumattomista kokemuksista seikkailessasi Adrialla.

Sonja Gole. Pääjohtaja – Adria Mobil.

#inspiringadventures

Seikkailuittesi   inspiraatio



LÖYDÄ LISÄÄ INSPIRATIONS -LEHDESTÄ, VERKOSSA
WWW.ADRIA-MOBIL.COM



Katso filmi tehtaalta www.adria-mobil.com/movies
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PALKITUT
AJONEUVOT

Adria matkailuvaunut voittavat 
säännöllisesti palkintoja designista, 

innovaatioista hinta/laatu suhteesta. 
Katso lisää verkkosivuilta.

INTOHIMO  
Adria Mobil on suunnitellut ja 
valmistanut vaunuja Adria merkillä 
vuodesta 1965, 55 vuotta kokemusta, 
sovellettuna tunteella jokaiseen 
ajoneuvoon.

INNOSTAVA DESIGN
Pyrimme inspiroimaan seikkailujasi 
Matkailuvaunuilla jotka on suunniteltu 
elämiseen ja matkustamiseen.

MAAILMANLUOKAN VALMISTUS
Alan edistyneimmät tuotantolaitokset, ISO 9001 & EFQM 5 star -sertifioitu 
liiketoiminta ja laadunhallintastandardit.

PREMIUM LAATU
Adria matkailuvaunuilla on hyvä maine laadun, luotettavuuden ja kestävyyden 
suhteen. Teemme suurimman osan omista huonekaluistamme ja valvomme 
laatuamme koko valmistus- ja testausprosessin ajan.

KESTÄVÄ KEHITYS
Olemme sitoutuneet ympäristön 
suojeluun ja ympäristöstandardien 
noudattamiseen. 
Ympäristöjärjestelmämme on 
sertifioitu ISO 14001 -standardin 
mukaisesti. Olemme myös sitoutuneet 
kestävään kehitykseen sekä 
ympäristövaikutusten ehkäisemiseen 
ja vähentämiseen.

MIELEN RAUHAA 
Adrian matkailuvaunuilla on kattava 
takuu ja yli 500 Adria jälleenmyyjää 
Euroopassa ja Euroopan ulkopuolella 
jotka takaavat erinomaisen palvelun.

Syyt Adrian valitsemiseen eivät ole koskaan olleet näin vakuuttavia. Innostava suunnittelu, 
elegantti tyyli ja loistavan laatu kasvattaa Adria omistajien joukkoa.

Miksi valita Adria?



Kohokohdat
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KODIKAS TUNNELMA

INNOSTAVA DESIGN AVAIN TOIMINNOT

Kodin tuntu, tyylikkäät sisätilat 
ja erityinen kodikas tunnelma.

Innovatiiviset uudet ratkaisut 
inspiroituun elämiseen.

INNOSTAVAT RATKAISUT

Suunnittelijamme saivat inspiraation 
Astellasta uuden sukupolven Adoralle.

Suunnittelijamme ottivat 
Adoran parhaat ominaisuudet 

ja paransivat niitä. 

ADORA 
tutustu uuteen sukupolveen

Sinulle suunniteltu. 
Adora, myydyin asuntovaunumme, parani entisestään. 

Kaikki ympärilläsi on uutta ja sinulle suunniteltua.

Valitse joko luksus Astella, ympärivuotinen Alpina, ikoninen Action,
 kevyt ja valoisa Altea, tyylikäs Aviva ja nyt uuden sukupolven Adora.
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NYKYAIKAISET OLESKELUTILAT

Inspiroidut asuintilat, sinulle 
suunnitellut, jossa haluat asua.

ADORA POHJARATKAISUT 

Saatavana useita 
pohjaratkaisuja. 

 

ADRIA MACH 

Lisävarusteena Adria MACH 
etähallinta järjestelmä. 

 

UUSI ADORA 613 PK 

Adora 613 PK, uusi pohjaratkaisu 
perheille, takana lisää oleskelutilaa.



Kohokohdat
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Saksalainen 
suunnitteluneuvosto - Automotive 
Brand Contest - palkinnon voittaja 
tuote - ja viestintäsuunnittelusta..

ASTELLA. UUSI LUXUS 
MALLISTO. UUSI LUXUS 

KOKEMUS.

Koe ylellinen palkittu loma-asunto 
Astella. Eksklusiiviset pohjaratkaisut, 

jokaisessa panoraama pariovi. 

Astellalla on oma esite tai vieraile 
www.newastella.com

ALPINA 

Edelleen paras neljän vuodenajan 
asuntovaunu, nyt uudella 

Ergo-kylpyhuoneella ja parannetuilla 
vesiasennuksilla.
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ADRIA MACH 

Valitse Adria MACH mobiilisovellus 
niin pääset etäohjaaman vaunun 

toimintoja, tutkimaan käyttöohjeita, 
hyödyntämään navigointitietoja ja 

Mobile Office -toimintoja 
(Saatavana Astella, Alpina ja Adora).

UUSI ULKOASU 

Olemme ottaneet käyttöön kaikissa 
malleissa uuden ulkoasun.

UUDET SISUSTUKSET

       Uusi valikoima sisustuksia, jotta 
tuntisit olosi kotoisaksi.
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Inspiration. Löydä lisää  
Inspirations -lehdestä, verkossa  
www.adria-mobil.com
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Suunniteltu 
asumiseen

1 Asuminen
Uusi nykyaikainen ja 

tilava sisustus.

2 Keittiöt
Järkevästi suunnitellut 

tilavat keittiöt. 

3 Makuuhuoneet
Laaja valikoima makuuhuone 
ratkaisuja, mukavilla patjoilla.

4 Pesuhuoneet
Hotellityyliset, käytännölliset 

kylpyhuoneet, joissa on laadukas 
varustus ja ripaus ylellisyyttä.

5 Säilytys
Paljon järkeviä säilytystiloja. 

6 Multimedia
Älykkääät ratkaisut viihteeseen

 ja helpompaan elämiseen.

YKSITYISKOHDAT RATKAISEE
Kaikki matkailuvaunumme on suunniteltu asumiseen, missä 
yksityiskohdat ovat tärkeitä ja jokainen senttimetri lasketaan. 

Suunnittelu- ja rakennustaito, jossa kaikki on oikeassa paikassa, 
perustuu vuosikymmenien kokemukseen, ja se näkyy 

Adrian jokaisessa pohjaratkaisussa.

Tutustu kaikkiin 
pohjaratlkaisuihin ja kokeile 

360°: n esittelyä osoitteessa 
www.adria-mobil.com
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asuminen

Nykyaikaiset asuintilat uusilla kalusteilla, 
niitä täydentävillä tekstiilivalikoimilla.

Älykkäällä valaistuksen ohjauksella, spotti-, LED-valoilla 
on helppo hallita tunnelmaa kaikissa asuintiloissa.



keittiöt
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Innostavia ja ergonomisia keittiöitä varustettuna parhailla kodinkoneilla 
yhdistettynä tyyliin, tilavuuteen ja toimivuuteen.



kylpyhuoneet
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Hotellityyliset, käytännölliset kylpyhuoneet, 
joissa on laadukas varustus ja ripaus ylellisyyttä.



makuuhuoneet
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Valikoima nukkumisratkaisuja, helppo pääsy sänkyyn, 
optimoidut mitat, valaistus ja todella mukavat patjat.



KANGAS SILVER SUOJAUS
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air knitted kangas

saa pestä 40°

Jokainen seikkailu alkaa kunnon yöunilla.

anti-statisk

antibakteerinen

100%

100 % uonnollinen

hajuton

myrkytön

ilmakuivaus 
(ei uivaurummussa)

vetoketju

HERÄÄ JOKA AAMU 
LEVÄNNEENÄ JA FREESSINÄ.

Luxe-patjamme tarjoavat huippu 
mukavuutta ja tukea. Niissä on 
erittäin kestävä vaahtorakenne, 

helppohoitoinen kangas ja luonnollinen 
suoja bakteereilta, hajuilta ja 

staattiselta sähköltä.



varasto multimedia
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Paljon kätevää ja 
tilavaa säilytystilaa.

Kiinnostavia viihderatkaisuja, kuten USB-pistokkeet, 
sound system ja Bluetooth®-vahvistimet.

Jotkut ominaisuudet eivät ole saatavana kaikkiin malleihin. 
Tarkemmat tiedot www.adria-mobil.com



adria MACH

KUINKA MACH TOIMII
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Älykkään etäohjaus järjestelmän saa Astellaan, Alpinaan ja Adoraan. 
 

Adria MACH tekee kaikesta helppoa!

AVAINTOIMINTOJEN 
REMOTE* HALLINTA  

Avaintoimintojen kaukosäädin* 
(valaistus, lämmitys, 
sähkö, vesi, kaasu)

NAVIGOINTI & POI
Navigointi ja POI-tiedot 

(mukaan lukien leirintäalueet, 
pysäköinti, jälleenmyyjät, 

maamerkit)

MOBIILI TOIMISTO*
Mobiili toimisto* Wi-Fi hotspot toiminto 
(pääsy verkkoon, kuuntele IP radiota ja 

katsele IP TV.tä).

*SIM kortti tarvitaan.

HALLITSE AJONEUVOASI
Hallitse ajoneuvoasi (käytä 

interaktiivisia käyttöoppaita, toimintoja 
ja saa vaunu helposti vaateriin 

MACH:in avulla).

ASENNA 
Lataa app Google Play storesta 

tai Apple Storesta tai tutustu 
adria-mobil.com/mach

LUO
Adria ID.

YHDISTÄ
ajoneuvoosi.

NAUTI
räätälöity kokemus.
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2
VUODEN*ADRIA

takuu

7
VUODEN*ADRIA

TIIVIYS takuu

Suunniteltu toimimaan



TEKNISTÄ 
TIETOA 

LISÄÄ

WWW.ADRIA-MOBIL.COM

1_INNOSTAVA DESIGN. 
Tyylikkäät mallit, dynaamisella etuosalla, tyylikkäät takaseinät, tunnusmerkit, kuten monien mallien 
suuret panoraamaikkunat.

2_ALUSTA. 
Käytössä oleva AL-KO alusta on rakenteeltaan tukeva ja takaa turvallisen vetämisen.

3_KORI RAKENNE.
Modulaari rakenne parhaita materiaaleja ja rakennusmenetelmiä käyttäen, unohtamatta Adrian 
ainutlaatuista Comprex-korirakennetta.

4_ILMASTOINTI.
Testattu ja Suunniteltu ympäri vuotiseen käyttöön, Truma tai Alde lämmityksellä.

5_ERISTE.
Viimeisimmät lämmöneristysmateriaalit, hienostunut lämmön ja ilmavirran hallinta Adrian 
'Thermo-build' -standardien mukaisesti.

6_ILMAN VIRTAUS. 
Adrian hienostunut ilmavirtausjärjestelmä takaa sen että ilma kiertää ja kosteutta ei pääse 
tiivistymään.

7_IKKUNAT & OVET.
Adrian integroidut panoraamakattoikkunat on alan kehittyneimmät ja suurimmat. Laadukkaat 
ikkunat toimivat optimaalisesti kaikissa tilanteissa ja  ilmasto-oloissa.

8_KALUSTEET & SÄILYTYS.
Kalustus ja sisätilat on integroitu lämmitykseen ja ilmankiertoon optimitehon saavuttamiseksi.

9_MUKAVUUS.
Nykyaikaiset asuintilat, joissa tila ja toiminnallisuus on optimoitu mukavan asumisen ja kodikkuuden 
saavuttamiseksi.

10_ASIAKASPALVELU.
Kahden vuoden takuu, 7 vuoden tiiveystakuu, yli 500 myynti/huoltopistettä.
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* Kaikki ominaisuudet eivät ehkä ole saatavilla kaikkiin malleihin. Tarkista varusteet ja tekniset tiedot osoitteesta www.adria-mobil.com.

Adria matkailuvaunut on suunniteltu toimimaan. Kaikki on huolellisesti suunniteltu, kehitetty ja testattu turvallisuuden, 
mukavuuden ja nautinnon takaamiseksi. Tehty nautittavaksi, tehty kestämään.

Maailman luokan suorituskyky
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RAKENNE
Matkailuvaunuilamme on 

vahva maine, mikä heijastuu 
suunnitteluun, rakentamiseen ja 

laadunhallintaan.

 Adrian ainutlaatuisessa 
Comprex-rakenteessa yhdistyvät 
komposiittipuun vääntöjäykkyys, 

polyuretaanin kestävyys ja 
polyesterin kosteudenesto-

ominaisuudet.

Kori rakenne

7
VUODEN*ADRIA

TIIVIYS takuu

Tarkista varusteet ja tekniset tiedot osoitteesta www.adria-mobil.com

1 komposiitti puupaneeli

2 polyuretaanitiivistys

3 styrofoam

4 ulkopuoli polyesteri kori 

(sivuseinät)) 

5 ulkopuoli polyesteri 

(lattia)

6 XPS Styrofoam eristysvaahto

7 Vahvistettu kovapuuprofiili
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LÄMMITYS

Helppo käyttöinen 
Truma-lämmönjakelujärjestelmä 

valinnaisella sähköisellä 
lattialämmityksellä. Joissakin malleissa 

on Alde neste keskuslämmitys. 
Joihinkin malleihin on saatavana Alde 

vesikiertoinen lattialämmitys

ADRIA MACH 
mobiilisovelluksella pääset 

etäohjaaman vaunun toimintoja, 
tutkimaan käyttöohjeita, 

hyödyntämään navigointitietoja ja 
Mobile Office -toimintoja (Saatavana 

Astella, Alpina ja Adora)  

Ilmastointi

ADRIA THERMO-BUILD 
STANDARDIT

Matkailuvaunumme on rakennettu 
Adria 'Thermo-build' -standardien 
mukaisesti, joten ne soveltuvat 
käytettäviksi ympäri vuoden jonka 
mahdollistaa hyvin toimiva lämmitys ja 
ilmankierto. 

Kaikki ajoneuvot testataan -40 - +60 
asteessa. 

Vaunun hyvä ilmavaihto auttaa myös 
lämpimällä ilmalla. 

Vaunun voi myös tilata tehtaalta 
ilmastointilaitteella.

TEKNOLOGIA
Plasmakäsittelytekniikka on 

robotisoitu prosessi, joka puhdistaa 
ja levittää liimaa varmistaen 

ikkunoiden ja ovien 
liitosten tiiviyden.
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sivu

24

asuntovaunut

a l p i n a
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60
sivu

a v i v a

52
sivusivu

a c t i o n a lt e a

sivu

32

a d o r a

m a t k a i l u v a u n u m a l l i s t o

tutustu uuteen sukupolveen.

44



a l p i n a
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Erinomainen vaunu ympärivuotiseen käyttöön.

a l p i n a



A L P I N A
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583 LP

613 UT

663 HT

663 PT

663 UK

753 HK

753 HT

753 UP

763 UK

903 HT

a l p i n a
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Alpina, premium matkailuvaunumme ympärivuotiseen käyttöön, nyt uudella Ergo kylpyhuoneella. 
Myydyin mallimme isolla panoraamaikkunalla ja nykyaikaisilla sisätiloilla.

Loistava vaunu ympärivuotiseen käyttöön.

Adria MACH 
etäohjaus appi.



a l p i n a

Ulkopinnat

1 Adria ‘Comprex’ 
rakenne lisä lattian 
eristeellä.

2 Uusi ulkoasu ja 
leveä ulko-ovi.

3 LED takavalot. 4 Iso panoraama 
ikkuna useimmissa 
pohjarataisuissa.

5 Seitz DeLuxe 
ikkunat integroiduilla 
hyönteisverkoilla ja 
pimennysverhoilla.

6 AL-KO alusta. 7 Continental 
renkaat and uudet 
Adria alumiinivanteet.
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360° NÄKYMÄ
Astu sisään Alpinaan, katso 
360° näkymä 
www.adria-mobil.com

Alpina on Skandinavian ja Euroopan myydyimpiä malleja hyvien  talvi ominaisuuksien ansiosta. 

7
VUODEN*ADRIA

TIIVIYS takuu



Sisustus ominaisuudet

a l p i n a

I. Tilavat ja  tyylikkäät 
asuintilat.

 

II. Muotoilultaan koverat 
ja syvät yläkaapit takaavat 
optimaaliset säilytystilat.

III. Käyttäjä ystävälliset 
ratkaisut mm. Bluetooth 
vahvistin, USB pistokkeet.

IV. Laaja, säädettävä 
valaistusjärjestelmä luo 
erilaisia tunnelmiaa.

V. Älykäs keittiö kodin 
mukavuuksin ja parhailla 
laitteilla.

VI. Uusi Ergo kylpyhuone 
parannetulla viemäröinnillä.

 

VII. Alde keskuslämmitys. 
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a l p i n a
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Alpina tarjoaa tilavat ja tyylikkäät sisätilat. Se on myös hyvin 
varusteltu ja käytännöllinen vaunu.



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

P = PITUUS   L = LEVEYS         MAKUUPAIKKOJEN MÄÄRÄ          KEITTIÖ    PÖYTÄ   ISTUIN RYHMÄ    VAATEKAAPPI    MAKUUPAIKAT   KYLPYHUONE    LATTIA

583 LP
P 6411 (mm)
L 2460 (mm) 4

753 HK
P 8091 (mm)
L 2460 (mm) 7/8

753 HT
P 8091 (mm)
L 2460 (mm) 5

753 UP
P 8110 (mm)
L 2460 (mm) 6

763 UK
P 8236 (mm)
L 2460 (mm) 8/9

903 HT
P 9533 (mm)
L 2460 (mm) 9

613 UT
P 6761 (mm)
L 2460 (mm) 4

663 HT
P 7281 (mm)
L 2460 (mm) 5

663 PT
P 7251 (mm)
L 2460 (mm) 6/7

663 UK
P 7232 (mm)
L 2460 (mm) 6/7
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TEKNISTÄ 
TIETOA 

LISÄÄ

WWW.ADRIA-MOBIL.COM

2x / 3x

3x

2x / 3x

2x
 / 

3x

2x 

A
L
P
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PÄÄOMINAISUUDET

PÄÄOMINAISUUDET

TEKSTIILI valikoima

 UUDET sisustukset
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• Ainutlaatuinen tyylikäs muotoilu. 
• ‘Comprex’ korirakenne ja 600 mm 

leveä ulko-ovi. 
• Uudet LED -takavalot. 
• Seitz DeLuxe -ikkunat, joissa 

integroidut hyttysverkot ja 
pimennysverhot. 

• AL-KO -alusta kaikissa malleissa. 
• Erittäin avarat, elegantit sisätilat, 

tyylitelty koristetyynyillä. 
• Erittäin suuri panoraamaikkuna 

useimmissa malleissa. 
• Paljon mukavia 

makuuhuonevaihtoehtoja. 

• Kauttaaltaan optimoidut säilytystilat, 
koverat ja syvät yläkaapistot. 

• Käyttäjäystävällisiä ratkaisuja, mm. 
Bluetooth ja USB -pistokkeet. 

• Helpostikäännettävä 
ylävuoderatkaisu joissain malleissa. 

• Monipuolinen ja säädettävä 
valaistus. 

• Adria Smart -keittiö kolmella 
polttimella. 

• Uusi Adria Ergo -pesuhuone. 
• Integroitu Alde -lämmitys ja 

nestekiertoinen lattialämmitys.

• Adria MACH etäohjaus järjestelmä.(lisävaruste)
• Tehdas asennettu ilmastointi.(lisävaruste)
• Valikoima verhoiluja.

MORGAN Nahka verhoilu (lisävaruste)EDGAR

SUMMER VIBESDREAM HARMONY GREY PLANET

WARM BROWNS

BROWNIES

MYSTIC GARDEN

www.adria-mobil.com sivuilta löytyy lisätietoa.



a d o r a
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KOHTAA 
UUSI 
SUKUPOLVI

Sinulle suunniteltu.



A D O R A

a d o r a

Adria MACH 
etäohjaus appi.
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502 UL

522 UP

572 UT

573 PT

613 HT

613 PK

613 UT

673 PK

753 UK
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K O H T A A  U U S I  S U K U P O L V I 
Uuden sukupolven Adora, myydyin matkailuvaunumme on entistä parempi. Markkinoiden aerodynaamisin vaunu, tunnistettava 

Adria muoto ja erityisen suuri panoraamaikkuna, leveämpi ovi ja fiksut säilytystilat. Innostusta tyylikkäässä sisustuksessa, 
jossa on uusi keittiö, kylpyhuone, makuuhuone ja nykyaikaiset asuintilat.

 
Kaikki on uutta ja sinulle suunniteltua.



a d o r a
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INNOSTAVA DESIGN

1 UUSI ULKOMUOTO, tyylikäs ja elegantti uusin teippauksin.

2 UUSI TAKASEINÄN MUOTOILU, uudet LED talavalot.

3 UUSI PANORAAMA IKKUNA, leveämpi muotoilu useimmissa malleissa.

4 AL-KO ALUSTA, turvavetopäällä.

5 INNOVATIIVISET TUULEN OHJAIMET, tehokkaampaan vetämiseen.

6 LEVEÄMPI ULKO-OVI ja korinmyötäiset tummennetut tupla ikkunat.

7 UUSI TILAVAMPI TAVARATILA, teltan kiinnitys profiili ja integroidut kahvat.

8 ALUMIINIVANTEET ja  Continental renkaat.

UUSI MUOTOILU

UUDET INTEGROIDUT 
OMINAISUUDET

Suunnittelijamme inspiroituivat palkitusta 
Astellasta luomalla kokonaan 

uuden sukupolven vaunu mallin. 

Ulkopinnat 



a d o r a

35adriaasuntovaunut

Adrian suunnittelijat ottivat Adoran 
parhaat ominaisuudet 

ja paransivat niitä.

AVAIN TOIMINNOT 

UUDET 
LED VALOT

Uudet täys 
LED takavalot.

UUDET AERODYNAAMISET 
TUULEN OHJAIMET

Tämä innovatiivinen ominaisuus 
parantaa tuulenvirtausta, 

näyttää tyylikkäältä ja auttaa 
vetämään tehokkaasti.

UUSI ULKOASU

Uudesssa Adorassa on uudet 
teippaukset tutulla Adria 
tyylillä.

ALUSTA

AL-KO Alusta turvalliseen 
ja vakaaseen vetoon, 
turvavetopäällä ja 
valinnaisvarusteena saatava ATC 
vaunun veto hallintajärjestelmä.

ADRIA 
MACH

Lisävarusteena Adria 
MACH etähallinta 
järjestelmä.

UUSI IN-LINE 
PANORAAMA IKKUNA

Uusi in-line design antaa valoa, avaruutta 
ja sisältää integroidut pimennysverhot ja 

hyönteisverkot. 



a d o r a
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KODIKAS TUNNELMA 

Uusi sukupolvi luo kodin tunteen, 
tilavilla ja tyylikkäillä sisätiloilla.

360° WALKTHROUGH
Astu sisään Adoraan, 

katso 360° näkymä 
www.adria-mobil.com

• 
Uusi valaistusjärjestelmä 

säädettävällä tunnelmalla. 
•

Avarat tilat isolla 
panoraamaikkunalla. 

•
Uusi äänentoisto systeemi piilossa 

olevilla kauttimilla. 
•

Järjestelmälliset varastotilat, myös 
henkilökohtaisille tavaroille. 

•
Lämmitys joko Trumalla tai Aldella.



a d o r a   

Sisustus ominaisuudet 
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I. Uusi ja kodikkaan avara 
sisustus.

II. Mukavat sängyt 
Evopore® patjoilla.

III. Digitaalinen 
ohjainjärjestelmä, Soud 
system Bluetooth®-
vahvistin ja USB-
pistokkeet.

IV. Nykyaikaiset 
tilat, erinomaisella 
mukavuudella.

V. Uusi keittiö loistavilla 
säilytystiloilla ja koneilla.

 

VI. Uusi Ergo kylpyhuone 
kekseliäillä säilytystiloilla.

VII. Alde tai Truma 
lämmitys, lisävarusteena 
sähköinen lattialämmitys. 



Sisustus
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NYKYAIKAISET ELINTILAT

OLOHUONE  

Iso Panoraama ikkuna tuo valoa 
ja avaruutta.

•
Olohuone ison panoraama 

ikkunan alla. 
•

Ruokailutila mukavalla sohvalla. 
•

Helppo lisävuoteen asennus. 
•

Kestävä ja kevyt rakenteinen 
siirrettävä pöytä. 

•
Pääntuet tarjoaa lisä mukavuutta.  

Adoran asuintilat on suunniteltu 
juuri sinulle. 



a d o r a
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KEITTIÖ 

Uudet kodinomaiset keittiöt ovat saaneet 
vaikutteita parhaista koti keittiöistä.

• Kuperat ja tilavat yläkaapit.
• Tukevat laatikostot.
• Monikäyttöinen ripustus profiili.
• Korkealaatuiset laitteet.

KYLPYHUONE  

Adria uudessa Ergo pesuhuoneessa, on 
käännettävä allas, enemmän tilaa, uusi 
valaistus ja paljon säilytystilaa.
   
• Parannettu altaan kääntö järjestelmä.
• Tehokas viemäri.
• Säilytystilaa henkilökohtaisille tavaroille.
• Säädettävä valaistus.



Sisustus
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Valikoima pohjaratkaisuja eri tarpeisiin, 
sisältäen pohjaratkaisut 

erityisesti perheille.

NYKYAIKAISET ELINTILAT

ADORA 613 PK  

Adora 613 PK uusi pohjaratkaisu, 2 
aikuiselle ja 1-3 lapselle, kaikki sängyt 
2m pitkiä. Vaunun takaosassa Adria 
Exclusive Design® -takahuoneisto 
lisämajoitustilaksi se toimii myös 
hienosti päivisin lepo tai leikkitilana. 
Tilasta löytyy iso panoraama 
takaikkuna ja kaksi paikka televisiolle.

MAKUUHUONE 

Uudet makuuhuone ratkaisut, 
useilla sängynmuodoilla takaavat 
hyvät yöunet. 

• Korkeammat sängyt.
• Luxus Evopore® patjat.
• Säädettävä valaistus.
• Säilytystilaa henkilökohtaisille 

tavaroille.
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INSPIROIDUT RATKAISUT

Kaikki on tarkistettu ja parannettu 
innovatiivisilla uusilla ratkaisuilla.

VARASTO 

Enemmän säilytystilaa ajattelit. Helppo käyttöinen kaasupullokotelo ulkopuolella 
ja sisäpuolella on isot kuperat yläkaapit. Suuret vaatekaapit ja monikäyttöiset 
säilytystilat keittiössä, isot laatikostot. Henkilökohtaisten tavaraoiden säilytystilat 
pesuhuoneessa.

MULTIMEDIA  

Nauti liitettävyydestä, uudesta 
digitaalisesta ohjauspaneelista ja 
monista multimediaratkaisuista, 
kuten uusi korkealaatuinen 
äänijärjestelmä piilokaiuttimilla, 
Bluetooth®-vahvistin, TV-piste 
pidikkeellä ja useita USB-pistokkeita 

ADRIA MACH
 
MACH etäohjaus järjestelmä tarjolla 
lisävarusteena. MACH valvoo 
avaintoimintoja, tarkkailee toimintoja, 
tarjoaa käyttöohjekirjat, navigoinnin 
ja mobiilin toimiston ominaisuudet 
kuten WiFin.



P = PITUUS   L = LEVEYS         MAKUUPAIKKOJEN MÄÄRÄ          KEITTIÖ    PÖYTÄ   ISTUIN RYHMÄ    VAATEKAAPPI    MAKUUPAIKAT   KYLPYHUONE    LATTIA
42 adria asuntovaunut

TEKNISTÄ 
TIETOA 

LISÄÄ

WWW.ADRIA-MOBIL.COM

A
D
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A
a d o r a p o h j a m a l l i t

2x/3x

2x / 3x

2 
+

1

573 PT
P 6365 (mm)
L 2460 (mm) 6/7

673 PK
P 7402 (mm)
L 2460 (mm) 7

753 UK
P 8182 (mm)
L 2460 (mm) 6/7

502 UL
P 5725 (mm)
L 2299 (mm) 5

613 HT
P 6855 (mm)
L 2460 (mm) 4

522 UP
P 5910 (mm)
L 2299 (mm) 4

613 PK
P 6855 (mm)
L 2460 (mm) 7

572 UT
P 6400 (mm)
L 2299 (mm) 4

613 UT
P 6856 (mm)
L 2460 (mm) 4
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WARM BROWNS

BROWNIES

MYSTIC GARDEN

 UUDET sisustukset
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• Adria MACH etäohjaus järjestelmä.(lisävaruste)
• AL-KO ATC vaunun ajonhallinta järjestelmä.(lisävaruste)
• Kekseliäät lisävaruste säilytysratkaisut.
• Sisustus vaihtoehdot.

TEKSTIILI valikoima

• Uusi ulkopuolen muotoilu, 
integroiduilla ominaisuuksilla.

• GFK korirakenne, AL-KO alusta, 
AKS turvavetopäällä.

• Uusi takaseinän muotoilu ja uudet 
LED takavalot.

• Integroidut tuulen ohjaimet, 
kädensijat, teltta profiili, storage 
and lights.

• Iso in-line panoraama ikkuna 
useimmissa malleissa.

• Leveä ulko-ovi ja tummennetut ja 
tasaiset tupla-lasit.

• Avara ja nykyaikainen sisustus.
• Miellyttävät vuoderatkaisut 

Evopore® patjoills.

• Uusi digitaalinen ohjauspaneeli, 
sound system, Bluetooth® vahvistin 
& USB portit.

• Uusi huippu mukava oleskelu ja 
ruokailu tila.

• Uusi keittiö, suurilla säilytystiloilla ja 
laitteilla.

• Uusi Ergo pesuhuone fiksuilla 
säilytysratkaisuilla.

• Alde tai Truma lämmitys, lattian 
sähkölämmitys lisävarusteena.

• Pariskunta, perhe, teini ja lapsi 
ystävälliset pohjaratkaisut.

a d o r a

www.adria-mobil.com sivuilta löytyy lisätietoa.

PÄÄOMINAISUUDET

PÄÄOMINAISUUDET

DARK ALMONDS MORGAN Nahka verhoilu (lisävaruste)
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Rakasta uutta alkuperäistä.

a c t i o n
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a c t i o n

A C T I O N
Action, muotoilultaan alkuperäisen ikoninen, kevyt ja tyylikäs vaunu aktiivisiin lomiin. 

Vaunu joka saa aina hymyn huulille, ja tarjoaa tilaa, mukavuutta ja käytännöllisyyttä. Nykyaikainen sisustus fiksulla keittiöllä, 
ergo pesuhuoneella ja mukavilla nukkumistiloilla.

 
Rakastat uutta alkuperäistä.
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46 adria asuntovaunut

a c t i o n

Ulkopinnat Action on todella rakastettu, ikoninen vaunu, se aito ja oikea joka tarjoaa hyvät 
tilat ja mukavuuden. 

360° WALKTHROUGH
Astu sisään Actioniin, 
katso 360° näkymä on 
www.adria-mobil.com

1 Ikoninen muotoilu. 2 GFK polyesteri 
kori erivärisillä 
reunusefekteillä.

3 Pyörätelineen 
esiasennus 
mahdollisuus 
lisävarusteena.

4 Panoraama ikkuna 
joka mallissa.
 

5 AL-KO alusta ja 
turvavetopää joka 
mallissa.

6 Uusi ulkoasu. 7 Mallissa 391PH 
lisävarusteena 
ulkopuolinen grilli. 



47adriaasuntovaunut

a c t i o n

I. Elegantit, muuntautuvat 
sisätilat.

 

II. Mukavat majoitustilat. III. Truma -lämmitys 
ja sähkötoiminen 
lattialämmitys.

IV. Adria Smart keittiö. V. Adria Ergo -pesuhuone, 
jossa ylöstaitettava 
pesuallas. 

VI. Useita USB portteja.  VII. Kaiuttimet ja 
Bluetooth® vahvistin.

Sisustus ominaisuudet 
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a c t i o n

49adriaasuntovaunut

Action on todella rakastettu vaunu. 
Compactin kokoinen joustavilla sisätiloilla. Aito ja alkuperäinen vaunu, 

varustettuna fiksuilla ominaisuuksilla.



a c t i o n l a y o u t s
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361 LH
P 4010 (mm)
L 2196 (mm) 3

391 PD
P 4460 (mm)
L 2196 (mm) 2

391 LH
P 4310 (mm)
L 2196 (mm) 3

391 PH
P 4310 (mm)
L 2196 (mm) 4



TEKSTIILI valikoimaPÄÄOMINAISUUDET

a c t i o n

PÄÄOMINAISUUDET

 UUDET sisustukset
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BRUNELLO BLACK
• Ikoninen ulkomuotoilu. 
• GFK -lasikuitukori. Tavaratila, johon 

pääsy ulkopuolelta. 
• Panoraamaikkuna kaikissa 

malleissa. 
• AL-KO -alusta ja AKS turvavetopää 

kaikissa malleissa. 
• Elegantit, muuntautuvat sisätilat. 
• Vuodepaikat jopa neljälle. 
• Trumatic -lämmitys ja 

sähkötoiminen lattialämmitys.
• Adria Smart -keittiö kolmella 

kaasupolttimella. 

• Adria Ergo -pesuhuone. 
• Säädeltävä tunnelmavalaistus. 
• Kaiuttimet ja Bluetooth -vahvistin. 

Useita USB-portteja. 
• Integroitu tavaratila.

• Eri värisiä  korin reunusefektejä. 
• Lisävarusteena sähköinen lattialämmitys. 
• Polkupyörätelinen esiasennus lisävarusteena (takaseinä).
• Kyljestä esiin liukuva grilli 391 PH mallisssa. 
• Eri sisustus vaihtoehtoja.

www.adria-mobil.com sivuilta löytyy lisätietoa.

BRUNELLO BLACK BRUNELLO MINT

P = PITUUS   L = LEVEYS         MAKUUPAIKKOJEN MÄÄRÄ          KEITTIÖ    PÖYTÄ   ISTUIN RYHMÄ    VAATEKAAPPI    MAKUUPAIKAT   KYLPYHUONE    LATTIA



52 adria asuntovaunut

Kevyt, valoisa ja hauska!

a l t e a
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Altea, mukava,kevyt ja käytännöllinen vaunu, uudella ulkovärityksellä. 
Nykyaikainen sisustus,  innovatiiviset ominaisuudet, parempi valaistus ja säilytystilat. 

 
Nauti kevyestä, valoisasta ja hauskasta kokemuksesta.



a l t e a
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Ulkopinnat Altea on todella tyylikäs ja mukava vaunu, jossa yhdistyy tila ja mukavuus.

360° WALKTHROUGH
Asti sisään Alteaan, 
katso 360° näkymä 
www.adria-mobil.com

1 Ainutlaatuinen 
ulkomuoto uusilla 
teippauksilla.

2 Kaksiosainen 
ulko-ovi ikkunalla 
lisävarusteena.

3 Tasaiset, 
tummennetut 
tuoplaikkunat.

4 GFK polyesteri 
sivuseinät 
kuulavasaroidulla 
alumiinipellillä.

5 AL-KO alusta. 6 Kaasupullokotelo 7 Mallissa 472 KP 
mallissa integroitu 
ulos liukuva keittiö.



a l t e a

Sisustus ominaisuudet 

55adriaasuntovaunut

I. Nykyaikainen 
sisustus, innovatiivisella 
valaistusjärjestelmällä.

II. Fiksu keittiö. III. Ergo pesuhuone 
ylöstaitettavalla altaalla.

IV. Säädettävä valaistus eri 
tunnelmiin. 

V. Modernit tekstiilit ja 
kestävät materiaalit.

VI. Kaiuttimet joissa 
valmius bluetooth 
vahvistimelle.

VII. Truma lämmitys 
optiona sähköinen 
lattialämmitys.
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a l t e a
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Alteaa on ilo käyttää, kiitos nykyaikaisen 
suunnittelun. Altea on erittäin käytännöllinen ja 

vankka vaunu, jonka saa useilla pohjaratkaisuilla.
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TEKNISTÄ 
TIETOA 

LISÄÄ

WWW.ADRIA-MOBIL.COM

2x / 3x

2x
 / 
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A
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A

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

552 PK 
P 6159 (mm)
L 2296 (mm) 6/7

402 PH
P 4637 (mm)
L 2296 (mm) 4

492 LU
P 5530 (mm)
L 2296 (mm) 4

432 PX
P 4970 (mm)
L 2296 (mm) 4

502 UL
P 5655 (mm)
L 2296 (mm) 5

542 PH
P 6020 (mm)
L 2296 (mm) 4

542 PK
P 6020 (mm)
L 2296 (mm) 6/7
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 UUDET sisustukset
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• Ainutlaatuinen ulkomuoto uusilla 
teippauksilla

• Kaksinkertaiset, litteät ja sävytetyt 
ikkunat.

• GFK polyesterirunko ja 
kuulavasaroidut sivupellit.

• Kaksiosainen ovi ikkunalla 
lisävarusteena.

• Päivitetty sähköjärjestelmä ja 
ohjauspaneeli.

• AL-KO alusta.
• Kaasupullokotelo säilytystilalla.
• Nykyaikainen sisustus 

innovatiivisella 
valaistusjärjestelmällä.

• Laaja valikoima malleja ja 
makuuhuonemuotoja.

• Fiksu keittiö, jossa optimoitu 
työtaso ja säilytystilat.

• Ergo bathroom ylös taitettavalla 
altaalla.

• Säädettävä valaistus eri tunnelmiin.
• Järkevät säilytystilat.
• Modernit ja kestävät 

tekstiilimateriaalit.
• Kaiuttimimet, Bluetooth® vahvistin & 

USB pistokkeiden esiasennus.
• Truma lämmitys, sähköinen 

lattialämmitys lisävarusteena.

www.adria-mobil.com sivuilta löytyy lisätietoa.

• Kid’s Pack  Perhe ratkaisussa.
• Malli 472 KP  ulosliukuva keittiö.

TEKSTIILI valikoimaPÄÄOMINAISUUDET

PÄÄOMINAISUUDET

a l t e a

FLAVIE SETH

GILLES

SUMMER VIBESDREAM HARMONY GREY PLANET

WARM BROWNS

BROWNIES

MYSTIC GARDEN
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a v i v a

Retkeilyn uusi tyyli.
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61adriaasuntovaunut

Euroopan innovaatiopalkinnon voittanut  Aviva on huoleton vaunu omistaa, kevyt vetää ja helppo nauttia. 
Elegantti design ja uusi tyylikäs sisustus. Mallistoon on pakattu paljon yksilöllisiä piirteitä, erinomaiset pohjaratkaisut. 

 
Matkailun uusi tyyli.
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Ulkopinnat Aviva tarjoaa käytännöllisyydellään, helppoudellaan, kekseliäillä ratkaisuillaan ja 
erinomaisella hinta-laatusuhtellaan uuden tavan matkailla ja retkeillä.

360° WALKTHROUGH
Astu sisään Avivaan ja koe 
360° näkymä  
www.adria-mobil.com

1 Tyylikäs 
ulkomuoto.

2 Ainutlaatuinen 
ja kekseliäs 
kaasupullokotelo.

3 GFK korirakenne 
ja seinät 
kuulavasaroitua 
alumiinipeltiä.

4 AL-KO alusta. 5 Integroitu telttalista 
ja kolmas jarruvalo.

6 LED ulkovalo. 7 Adria kromi 
kahvat.



a v i v a

63adriaasuntovaunut

Sisustus ominaisuudet

I. Elegantti sisustus 
oleskelutiloissa.

II. Kekseliäät 
säilytysratkaisut.   

III. Käyttäjäystävällisiä 
ratkaisuja kuten kaiuttimet, 
Bluetooth® vahvistin, USB 
pistokkeet.

IV. Mukavat 
makuuhuoneratkaisut, 
vuoteet jopa seitsemälle.

V. Adria smart keittiö 
2 tai 3 polttimella ja 90 
tai 140l jääkaapilla  
(vaihtelee malleittain).

VI. Pesuhuone WC:llä, 
suihkulla, altaalla ja 'to go' 
tarvikkeilla.

VII. Truma lämmitys. 
Optiona sähkötoiminen 
lattialämmitys.
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Aviva tarjoaa käytännöllisyydellään, helppoudellaan, 
kekseliäillä ratkaisuillaan ja erinomaisella hinta-laatusuhtellaan 

uuden tavan matkailla ja retkeillä.
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400 PS
P 4492 (mm)
L 2090 (mm) 4

522 PT
P 5664 (mm)
L 2300 (mm) 6/7

563 PT
P 6154 (mm)
L 2450 (mm) 6/7
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TEKNISTÄ 
TIETOA 

LISÄÄ
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 UUDET sisustukset
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• Tyylikäs ulkomuoto. 
• Innovatiivinen kaasupullokotelo. 
• Vankka kori, seinät kuulavasaroitua 

alumiinipeltiä. 
• AL-KO alusta. 
• Tyylikkäät sisätilat ja uusia sisustus 

vaihtoehtoja. 
• Kekseliäitä säilytysratkaisuja 
• Käyttäjäystävällisiä ratkaisuja 

kaiuttimet, Bluetooth®vahvistin & 
USB pistokkeet. 

• Mukavat makuuhuoneratkaisut. 
Tyylikäs väliverho. 

• Adria Smart keittiö 3 pollttimella. 

• Ergo pesuhuone. 
• Ilmastoinnin asennusvalmius

• Osassa mallistossa Trumavent ja sähkötoiminen lattialämmitys (PlusP)

www.adria-mobil.com sivuilta löytyy lisätietoa.

a v i v a

ROBYN

SUMMER VIBESDREAM HARMONY GREY PLANET

WARM BROWNS

BROWNIES

MYSTIC GARDEN
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Voit valita mitkä tahansa 
koristetyynyt jotka sopivat 
kangasvalitaan.

Olemme parantaneet istuinmukavuutta. Kaikesta huolimatta seikkailun jälkeen 
pitää rentoutua.istuin

MORGAN 
Nahka verhoilu (lisävaruste)

Alpina

SETH

Altea

EDGAR

Alpina

ROBYN

Aviva

DARK ALMONDS
MORGAN  
Nahka verhoilu (lisävaruste)

Adora Adora

BRUNELLO BLACK

Action
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pehmusteet & koristetyynyt

Tarjolla on laaja valikoima tyynyjä 
eriväreissä jotka mahdollistavat 
henkilökohtaisemman tyylin luomisen.

www.adria-mobil.com sivuilta löytyy 
lisätietoa.

BROWNIESDREAM HARMONY SUMMER VIBES

WARM BROWNSMYSTIC GARDENGREY PLANET
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Maailmaluokan partnerit

PRIMOŽ ROGLIČ
Maailmanluokan pyöräilijä ja 

Adria-suurlähettiläs Sloveniasta, 
neljäs vuoden 2018 Tour de 
Francessa, Tour of Slovenia 

2018 -voittaja ja vuoden 2019 
Giro d’Italiassa kolmas. Primož 

käyttää Sonic Supreme autoaan 
tukikohtana harjoituksissa, 

kilpailuissa ja lomalla.

ADRIAN VAPAA-AJAN AJONEUVOT OVAT 
MESTAREIDEN VALINTA.

TINA MAZE 
Kaksinkertainen Maailmanmestari ja 

Kaksinkertainen Olympiakultamitalisti. 
Yksi kaikkien aikojen parhaista 

alpinisteista, Tina Maze Sloveniasta 
käyttää Twin Supremeaan etsiessään 

lunta ja aaltoja. 

Katso #vanlife www.adria-mobil.com

ADRIA MOBIL CYCLING TEAM 
Adria-Mobilin pyöräilyjoukkue on UCI: n Eurooppa-

kiertueen suurin slovenialainen pyöräilijäjoukkue. 
Lisätietoja www.adria-mobil-cycling.com
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LÖYDÄ LISÄÄ INSPIRATIONS -LEHDESTÄ, VERKOSSA WWW.ADRIA-MOBIL.COM

JAKOV FAK
Ampumahiihdon Kaksinkertainen 
Maailmanmestari, Hopeaa 2018 
Talviolympialaisissa ja Pronssia 

Vancouverissa 2010. Jakov on Adria 
-lähettiläs ja käyttää Sonic Supremeaan 

harjoittelunsa apuna. 

KTM FACTORY 
RACING TEAM

Joka tammikuu vuodesta 2013 
alkaen 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 Adria seikkailusi Facebook, 

Instagram, YouTube and Pinterest.
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