MATKAILUAUTOT

Seikkailuittesi

inspiraatio.

#inspiringadventures

Seikkailuittesi inspiraatio.

Adrian matkailuautomallisto

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
matkailuautot
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Miksi valitsisit Adrian?
jos etsit vapautta ja seikk ailuja ,
matk ailuauton omistaminen on loistava
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.

Matkailuautot, 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 koskevat jokaista ajoneuvoa.
INSPIROITUNUT

SUUNNITTELU.

Kaikki matkailuautot 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.

Riippumattomien lähteiden palkintoja suunnittelusta, innovaatioista, laadusta ja
asiakastyytyväisyydestä.

Katso elokuva tuotantoprosessista
osoitteessa fi.adria-mobil.com
matkailuautot
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Kohokohdat
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matkailuautot

Uusi Supersonic on saanut inspiraatiota viimeisimmästä huvivene-, koti- ja autosuunnittelusta. Se on integroitu
täydellisesti Mercedes-Benziin, joka on synonyymi auton suorituskyvylle sekä ylelliselle ja elegantille suunnittelulle.

Kohokohdat

SUPERSONIC

uusi tähti on syttynyt. ikoninen
jo huomenna.
Adrian uudet huippuluokan integroidut matkailuautot tarjoavat parasta
insinööritaitoa, suorituskykyä ja innovaatioita.

Supersonicilla on oma
esitteensä. Voit myös
vieraillla osoitteessa
fi.newsupersonic.com

matkailuautot
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Kohokohdat

KATSO
VERKOSSA

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

CORAL XL
kohtaa uusi sukupolvi

Erityisen isoihin seikkailuihin.
Uuden sukupolven suunnittelua; Johtava alkovimatkailuauto
perheille ja ryhmille. Saatavana Fiat Ducatoon ja Citroën
Jumperiin.
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INSPIROIVAA MUOTOILUA

AVAINTOIMINNOT

KODIKAS TUNNELMA

NYKYAIKAISET ASUINTILAT

NEROKKAAT RATKAISUT

Tyylikäs muotoilu ja inspiroiva
suorituskyky sekä mukavuus.

Adrian yksilölliset
ominaisuudet.

Tyylikkäät sisätilat ja
kodinomainen tunnelma.

Inspiroivat tilat
helpottavat asumista.

Innovatiiviset ominaisuudet takaavat
onnistuneen loma-asumisen.

adria
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Highlights

MATRIX

Elä parasta elämääsi.
Elä parasta elämääsi uuden sukupolven Matrixin
kanssa. Koe matkailuauto, joka vie tyylin ja
monipuolisuuden uudelle tasolle ja tekee
jokaisesta päivästä uuden seikkailun. Saatavana
Fiat Ducaton ja Citroën Jumperin alustalle.

SONIC

Tyyli, suorituskyky ja
mukavuus yhdistettynä.

CORAL

Ympärivuotista suorituskykyä ja
tinkimätöntä mukavuutta uuden
sukupolven luksusmatkailuautossa.
Supreme- ja Plus-malleissa nyt uudet
LED-valot edessä.

Vain taivas rajana!
Kun olet kokenut uuden sukupolven Coralin, vain
taivas on rajana! Adrian ainutlaatuisella SunRoofkatolla ja nykyaikaisilla asuintiloilla Coral asettaa riman
tyylille, tekniikalle, mukavuudelle ja käytännöllisyydelle.
Saatavilla Fiat Ducatoon ja Citroën Jumperiin.

COMPACT

Mene minne tahansa!
Suosittu kompakti matkailuautomme sai
kokonaan uuden takaseinän, puskurin,
ilmanohjaimen ja LED-valot. Saatavana Fiat
Ducaton ja Citroën Jumperin alustalle.

matkailuautot
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Suunniteltu elämää
varten
YKSITYISKOHDILLA ON MERKITYSTÄ
Kaikki matkailuautomme 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.

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

asuminen

Nykyaikaiset asuintilat laadukkailla kalusteilla ja valikoimalla
tekstiilejä sekä pehmusteita.

matkailuautot
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keittiöt

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

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

matkailuautot
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makuuhuoneet

Valikoima fiksuja nukkumisratkaisuja;
helppo vuoteeseen pääsy, optimoidut mitat,
käytännöllinen valaistus ja todella mukavat patjat.
Kevyt rakenne, sähköisesti säädettävät taittuvat
vuoteet mallista riippuen.

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

"air knitted"
-kangas

vetoketju

vesipestävä

40°

normaali kuivaus,
ei koneessa

SILVER-SUOJAUS
100%

100 %
luonnontuote
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myrkytön

antistaattinen

antibakteerinen

hajuton

varastotila

valaistus

multimedia

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

Suuren kapasiteetin optimoitua
varastointitilaa kaikkialla, mukaan
lukien suuret esteettömät takatallit,
joissa on virtapisteet ja valot.

Hallitse tunnelmaa älykkäällä spot-,
LED- ja yleisvalaistuksella.

matkailuautot

adria

15

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
Kaikki Adrian matkailuautot on suunniteltu suoriutumaan loistavasti. Ne on huolellisesti suunniteltu, kehitetty ja testattu
turvallisuuden, mukavuuden ja tyytyväisyytesi takaamiseksi. Suunniteltu huolella, tehty kestämään!

1_INSPIROIVA DESIGN.
Ylellinen ulkomuoto dynaamisilla etuprofiileilla, tyylikkäällä takaseinällä sekä muilla Adrian
yksilöllisillä erityispiirteillä.

6_ILMAN VIRTAUS.
Adrian hienostunut Air Flow System tarkoittaa sitä, että jokaisessa ajoneuvossa on integroitu
ilmanvaihto ilman kylmiä nurkkia.

2_AJONEUVOJEN ALUSTAT.
Täydellinen yhdistelmä Fiat- tai Citroën-alustan kanssa, valitsemastasi mallista riippuen. Mukana
uusimmat Euro 6-moottorivaihtoehdot ja valikoima turvavarusteita sekä kuljettajan apuvarusteita.

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.
Adrian ainutlaatuinen Comprex-runkorakenne yhdistää puun vääntölujuuden, polyuretaanin
kestävyyden ja polyesterin kosteuden pysäytysominaisuudet.

4_ILMASTOINTI.
Truman tai Alden optimoitu lämmitysteho mahdollistaa ympärivuotisen asumisen ja käytön.
Suunniteltu ja testattu ääritilanteita varten ilmastokammiossamme.

5_ERISTYS.
Uusimmat eristemateriaalit, hienostunut lämmön ja ilmastoinnin säätely Adrian Thermo-build
-järjestelmällä, ei kylmiä kohtia.

8_KALUSTEET JA VARASTOTILAT.
Käsityönä rakennettu kaapisto ja niihin integroitu lämmitys sekä ilmanvaihto tuottavat optimaalisen
lämpötehokkuuden. TIlava takatalli, jossa on erinomaisia tilaratkaisuja sekä valot ja virtapistokkeita.

9_HUOLETTOMUUS.
Nykyaikaiset asuintilat, joissa toiminnallisuus ja tilat on optimoitu kodinomaista ja huoletonta
asumista varten.

10_ASIAKASPALVELU.
Luokkansa johtava kahden vuoden yleinen takuu ja 7 vuoden vedenpitävyystakuu vakiona,
yli 500 jälleenmyyjän verkosto, toimiva jälleenmyynti, varaosapalvelu sekä alustavalmistajan
oma tiepalvelu.

Jotkin ominaisuudet eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa malleissa. Tarkista yksittäiset mallitiedot ja tekniset yksityiskohdat osoitteesta fi.adria-mobil.com.
*ehtoja sovelletaan, katso lisätietoja kotisivuilta.
matkailuautot
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Rungon rakenne
Adria-matkailuautot ovat
maineeltaan vankkarakenteisia, mikä
heijastaa lähestymistapaamme
suunnitteluun, rakentamiseen ja
laadunhallintaan.

1 komposiittipuupaneeli
2 polyuretaanitiivistys
3 EPS-styroksi

Adrian ainutlaatuinen
Comprex-runkorakenne yhdistää
puun vääntölujuuden, polyuretaanin
kestävyyden ja polyesterin
kosteuden pysäytysominaisuudet.

4 Rungon polyesteriulkovaippa
(sivuseinät)

TEKNOLOGIA

5 Rungon polyesteriulkovaippa (lattia)

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

7

6 XPS-Styrofoam -eristysvaahto
7 Vahvistettu kovapuuprofiili

KAKSOISPOHJA

VUODEN*ADRIA
TIIVIYS takuu

Tarkista yksittäiset mallitiedot ja tekniset yksityiskohdat osoitteesta fi.adria-mobil.com
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*ehtoja sovelletaan, katso lisätietoja kotisivuilta.
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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 -15 °C -+
20 °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
Truma-lämmitys tai Alden
nestekiertoinen keskuslämmitys,
joka jakaa lämmön tasaisesti koko
matkailuautoon. Saatavana myös
valinnainen sähköinen lattialämmitys.
POWER PACK
Saat enemmän vapautta
valinnaisella Power Packilla,
joka sisältää tehokkaat
aurinkopaneelit ja LIFE PO4
-litiumakun.
*Jotkin ominaisuudet eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa malleissa. Tarkista yksittäiset mallitiedot ja tekniset yksityiskohdat osoitteesta fi.adria-mobil.com
matkailuautot
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Ajoneuvojen alustat Fiat Ducato
Valitsemme huolellisesti jokaiselle
matkailu- ja retkeilyautolle alustaajoneuvon, jotta saavutamme
maksimaalisen rungon
vääntölujuuden, suorituskyvyn ja
tyylikkäät asuintilat.
Kaikissa ajoneuvoissa on uusimmat
Euro6-moottorit sekä edistyneet
turva- ja kuljettajavarusteet.
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Citroën Jumper

Valitse alustaksi uusi Fiat Ducato, joka tarjoaa viimeisintä suunnittelua,
tehoa, mukavuutta ja turvallisuutta.

Citroën Jumper on nyt saatavilla kaikkiin matkailuautoihin lukuun
ottamatta integroituja malleja.

Voimakkaat ja suorituskykyiset 2,2 litran Multijet 3 (Euro6.d Final)
-moottorit, teholuokissa 140 hv ja 180 hv.

Valittavana voimakkaat 2,2 litran HDi-moottorit (Euro 6,3) teholuokissa
140 hv ja 165 hv. Mukana korkeatasoinen vakiovarustelu, 6-vaihteinen
manuaalinen vaihteisto ja suuri 90 litran polttoainesäiliö.

Valittavanasi on manuaalinen tai automaattivaihteisto (alkaen 140
hv), uusin ulko- ja sisätilojen muotoilu, mukaan lukien uusi ohjaamo,
kojelauta, viihdejärjestelmät ja turvavarusteet.
FIAT DUCATON MATALAPROFIILINEN ALUSTA
Hyväksi todetun alustan ominaisuudet:
• Jäykkä taka-akseli, jossa pitkittäiset paraabelijouset ja teleskooppipellit.
• Suurin sallittu massa jopa 4 400 kg.
• Valinnaiset 16 tuuman renkaat kevytrunkomalleihin. Suurin sallittu
massa 4 400 kiloon asti.

CITROENIN ALUSTA
Citroën Jumperin alusta saatavilla tietyihin Axess-malleihin.
• Suurin sallittu massa jopa 4 400 kg.
• 16” valinnaiset kevytmetallivanteet.

Katso tekniset tiedot osoitteesta fi.adria-mobil.com
adria
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Fiat

Citroën

MOOTTORIT

MOOTTORIT

2-taso

140 Multijet3

2-taso

140 HDi

3-taso

180 MultiJet3

3-taso

165 HDi

RENKAAT
Kevyt runko
Raskas runko / 9AT-vaihdelaatikko

RENKAAT
15" (s) / 16" (v)
16" (s)

VAIHTEET

Kevyt runko
Raskas runko / 9AT-vaihdelaatikko

15" (s) / 16" (v)
16" (s)

VAIHTEET

Manuaalinen

6-vaihteinen

Manuaalinen

Automaatti

9-vaihteinen

Automaatti

VAKIOVARUSTEET

6-vaihteinen

VAKIOVARUSTEET

Kuljettajan turvatyyny

s

Kuljettajan turvatyyny

s

Apukuljettajan turvatyyny

s

Apukuljettajan turvatyyny

s

Keskuslukitus

s

Keskuslukitus

s

ABS

s

ABS

s

ESP

s

ESP

s

Manuaalinen ilmastointi

s

Manuaalinen ilmastointi

s

Sähkösäätöiset peilit

s

Sähkösäätöiset peilit

s

Pilottipenkki

s

Pilottipenkki

s

Vakionopeudensäädin ja nopeudenrajoitin

s

Vakionopeudensäädin ja nopeudenrajoitin

s

Puhelimen/tabletin pidike

s

Puhelimen/tabletin pidike

s

DAB-antenni + 4 kaiutinta

s

DAB-antenni + 4 kaiutinta

s

Stop & start

s

Stop & start

s

Fix & go -sarja

s

Fix & go -sarja

s

Pölykapselit

s

Pölykapselit

s

Komposiittilehtijouset

s

Komposiittilehtijouset

s

Rengaspaineanturi

s

Rengaspaineanturi

s

s - standardi
v - valinnainen
matkailuautot
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Mallisto
i n t e g r o i t u

c r o s s o v e r
sivu

24

sivu

SONIC
SUPREME

MATRIX
SUPREME

SONIC
PLUS

MATRIX
PLUS

MATRIX
AXESS
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42

p u o l i

-

i n t e g r o i t u
sivu

a l k o v i

62

c o m p a c t
sivu

CORAL
SUPREME

82

sivu

100

COMPACT
SUPREME

CORAL
PLUS

CORAL XL
PLUS

CORAL
AXESS

CORAL XL
AXESS

COMPACT
PLUS

matkailuautot
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s o n i c

Tyyli, suorituskyky ja mukavuus yhdistettynä.

KOHTAA
UUSI
SUKUPOLVI
24
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INSPIROITUNUT
SUUNNITTELU

AVAINTOIMINNOT

KODIKAS
TUNNELMA

NYKYAIKAISET
ASUINTILAT

NEROKKAAT
RATKAISUT

a

•

saa

t

u

ra

a

is

ja

lla eril

tkais

vi
illa poh

K O H TA A U U S I S U K U P O LV I
Ensiluokkaiset integroidut matkailuautot, joissa on erottuvaa tyyliä, sekä ylellinen etumaskin ja takaosan muotoilu.
Kestävän Comprex-rungon saa hopeisena tai valkoisena. Tunne olosi kotoisaksi näissä tyylikkäissä, nykyaikaisissa
asuintiloissa, jotka tarjoavat tinkimätöntä mukavuutta, ympäri vuoden.

ll

a

SONIC

i

s o n i c

Tyyli, suorituskyky ja mukavuus yhdistettynä.

700 DC
700 DL
700 SL

SONIC SUPREME

Adria MACH -etäohjausappi.
SONIC PLUS
matkailuautot
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KATSO
VERKOSSA

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

INSPIROITUNUT SUUNNITTELU
Nerokas ja tyylikäs muotoilu, suorituskyky
ja mukavuus.

Ulkoiset ominaisuudet

1 TYYLIKÄS, aerodynaaminen ulkoasu suurella panoraamaikkunalla.
2 YLELLINEN etumaski ja muiden ulkotilojen muotoilu.
3 TAKASEINÄ tuuliohjaimella ja LED-monitoimivaloilla.
4 COMPREX-RUNKORAKENNE hopeisena tai valkoisena matalarunkoisen Fiatin alustalla.
5 TAKATALLI kahdella ovella, pistorasioilla ja LED-valoilla.
6 LEVEÄ OVIAUKKO (650 mm) integroidulla säilytysastialla.
7 SUURI PANORAAMAIKKUNA ja sivuseinillä Seitz S4 -ikkunat.
8 KESKITETTY HUOLTOALUE helppoja liitäntöjä varten.

26
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AVAINTOIMINNOT
KAKSOISPOHJA

Sonicin yksilölliset ja tasokkaat
ominaisuudet luksusmatkailua varten.

Kaksoispohjarakenteessa
päällimmäinen taso on
yhtenäinen koko ajoneuvon
laajuudella. Sen alla on 13
sentin lattiatila, josta löytyy
integroituja järjestelmiä,
eristys ja ylimääräistä
säilytystilaa.

PANORAAMAIKKUNA
Suuri panoraamaikkuna
tekee tilasta Loft-tyylisesti
kevyen ja tilavan. Siinä on
myös integroidut kaihtimet ja
tuuletusaukko.

SUORITUSKYKYINEN ALUSTA
Fiat Ducaton matala runko mahdollistaa
kaksoispohjan ja antaa enemmän kestävyyttä.
LED-VALOT

UUSI ULKOASU

Ainutlaatuiset
monitoimiset
LED-takavalot
takaavat tyylin ja
toimivuuden.

Uudet teippaukset tutulla
Adria-tyylillä ja näyttävillä
kromilogoilla.

matkailuautot
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KODIKAS TUNNELMA
Mukava kodinomainen ympäristö,
upeat asuintilat ja käytännölliset
ominaisuudet, joita täydentävät uusi
valikoima tekstiilejä ja kalusteiden
pehmusteita.

•
Avoimet Loft-tyyliset sisätilat ja suuri
panoraamaikkuna.
•
Valaistusjärjestelmän hallinta.
•
Multimediaviihdekeskus, jossa
äänijärjestelmä piilotetuilla
kaiuttimilla.
•
Reilusti varastointitilaa myös
henkilökohtaisille tavaroille.
•
Truman ja Alden lämmitys.
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Sisätilat

I. Suuri panoraamaikkuna
kaihtimella, avattavissa
ilmanvaihtoa varten.

II. Kevytrakenteinen
alasvedettävä vuode.

III. Asuintilat yhdessä
tasossa kaksoislattian
yläpuolella.

IV. S-Line -keittiö, jossa on
suuri työtaso, säilytystilat ja
parhaat laitteet.

V. Avara kylpyhuone
piilotetulla lämmityksellä.

VI. Suuri makuuhuone,
johon valittavissa erilaisia
vuodevaihtoehtoja
laadukkailla patjoilla.

VII. Multimediaseinä TVpidikkeellä, USB-portilla ja
puhelimen latauspisteellä.

matkailuautot

adria

29

Supreme_Moro

s o n i c
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adria

matkailuautot

s o n i c
KEITTIÖ

KYLPYHUONE

S-Line-keittiössä on LED-valot, enemmän
työtasotilaa, enemmän säilytystilaa ja parhaat laitteet.

Ylellinen kylpyhuone, joka tarjoaa tilaa ja mukavuutta.
•
•
•
•

Kolmen polttimen kaasuliesi, suuri työtasotila ja pesuallas.
Kestävä FENIX NTM® -laminaattityötaso.
Suuret, pehmeästi sulkeutuvat säilytyslaatikot.
142 litran kapea absorptiojääkaappi.
Uuni ja Nespresso®-kahvikone (lisävarusteena).

Suuri ja tilava kylpyhuone, jossa on käytännöllinen suihkunurkkaus.
Peili spottivaloilla ja säilytystilaa henkilökohtaisille tavaroille.
Suihku tyylikkäällä suihkuseinällä, lämmityksellä ja tuuletuksella.
Suora yhteys vaatekaappiin.

Supreme_Moro

•
•
•
•
•

matkailuautot

adria

31

Supreme_Moro

s o n i c
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matkailuautot

s o n i c

NOSTOVUODE
Täysin integroitu, hyvin valaistu ja
ilmastoitu nostettava sänky, johon on
helppo päästä. Suuri koko (1900 x
1500 mm) ja kevyt rakenne. Kun sänky
ei ole käytössä, alla on ruhtinaallisesti
tilaa.

MAKUUHUONE
Suuri ja loistelias makuuhuone, johon
on saatavissa erilaisia vuoderatkaisuja,
varmistaa hyvät yöunet.
Laadukkaat vuoteet ja joustinpatjat.
Kätevät säilytysratkaisut.
Säädettävä valaistus.
USB-portit.
Plus_Naturale

•
•
•
•

matkailuautot
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Supreme_Cashmere

s o n i c

NYKYAIKAISET ASUINTILAT
Kaikki on suunniteltu täydellistä
lomaelämystäsi varten.

OLOHUONE
Modernisti suunniteltu olohuone,
jossa on matala väliseinä ja ilmava
rakenne.
•
Loft-tyylinen avara olohuone.
•
Panoraamaikkuna kaihtimella ja
tuuletusmahdollisuudella.
•
Kodikas ruokailutila mukavilla
istuimilla.
•
Säädettävä valaistus LED- ja
kohdevaloilla.
•
Suuri ja säädettävä ruokapöytä
sivusohvalla.

Supreme_Moro
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matkailuautot

Plus_Alpine White

s o n i c

SONICIIN
ON SAATAVILLA
VALIKOIMA
KALUSTETYYLEJÄ.

Sonic Supreme
voidaan tilata Cashmeretyylivaihtoehdolla, eli vaaleammalla
viimeistelyllä, mikä LED-taustavalojen
kanssa korostaa modernimpaa
tunnelmaa. Sonic Supreme on
saatavana Moro-tyylillä, tummemmalla
viimeistelyllä, joka LED-taustavalojen
kanssa luo perinteisemmän tunnelman.
Sonic Plus
voidaan tilata Alpine Whitetyylivaihtoehdolla, joka LEDtaustavalojen kanssa antaa todella
raikkaan sisätilatunnelman. Sonic
Plus on saatavana Naturaletyylillä, vaalealla puupinnalla, joka
LED-taustavalojen kanssa luo
skandinaavisemman tunnelman.

Plus_Naturale
matkailuautot
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NEROKKAAT RATKAISUT
Edistykselliset ratkaisut ympärivuotista
inspiroivaa loma-asumista varten.

MULTIMEDIA
Luo yhteys ja rentoudu.
Käytettävissäsi on digitaalinen
ohjauspaneeli ja erilaisia
multimediaratkaisuja, kuten
korkealaatuinen äänijärjestelmä
piilotetuilla kaiuttimilla, Bluetooth®vahvistin, TV-piste ja pidike,
puhelimen latauspiste sekä useita
USB-portteja.

VALAISTUS
Helppo valojen
hallinta.

36
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KAHVIKONE
Nespresso®kahvikone – aina
hyvää kahvia
(lisävaruste).

ADRIA MACH
MACH Smart Control
-järjestelmän esiasennus
vakiona. MACH ja
MACH Plus saatavana
lisävarusteena.

s o n i c

VARASTOTILA
Suuri 120 cm korkea takatalli (mallista riippuen), kaksi
ovea, 220V/12V pistokkeet ja LED-valot. Hiljainen,
pehmeästi sulkeutuva asunto-osan ovi, jossa on
monitoiminen säilytysastia. Yläkaapeissa valaistu profiili
ja helppo avausmekanismi. Suuri vaatekaappi ja keittiö,
jossa on tilavat säilytyslaatikot.

HUOLTAMINEN
Keskitetty huoltotila helpottaa liitäntöjä
ja keskelle autoa sijoitettu, eristetty
115 litran raikasvesisäiliö takaa
paremman painojakauman.

ESIINVEDETTÄVÄT JA TAITTUVAT
ISTUIMET
Saatavilla DL- ja DC-pohjaratkaisuihin.

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

4

4

700 DL
P 7485 (mm)
L 2320 (mm)

4

700 DL
P 7485 (mm)
L 2320 (mm)

4

4+1

700 SL
P 7485 (mm)
L 2320 (mm)

4

4+1

4+1

700 SL
P 7485 (mm)
L 2320 (mm)

4

4+1

SONIC supreme

700 DC
P 7485 (mm)
L 2320 (mm)

4

4

SONIC plus

700 DC
P 7485 (mm)
L 2320 (mm)

LISÄTIETOJA

OSOITTEESTA
FI.ADRIA-MOBIL.COM
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P = PITUUS L = LEVEYS
adria

matkailuautot

ISTUIMIEN LUKUMÄÄRÄ

MAKUUPAIKKOJEN MÄÄRÄ

KEITTIÖ

PÖYTÄ

ISTUMA-ALUE

VAATEKAAPPI

MAKUUPAIKKA

KYLPYHUONE

LATTIA

s o n i c

KESKEISET tiedot

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

PÄÄOMINAISUUDET

PITUUS
7485 mm
LEVEYS
2320 mm
KORKEUS
2950 mm

PAINO
3500 kg
FIAT 6D -MOOTTORI
2,2 140 / 180 HV

• Adrian Comprex-rakenne hopeanvärisellä rungolla ja
suurella panoraamaikkunalla.
• Kevyt etuosan nostosänky, jonne on helppo päästä.
• Valikoima erilaisia kalusteiden, tekstiilien ja
pehmusteiden tyylejä.
• Nykyaikaiset asuintilat, keittiö, ruokailutila, kylpyhuone ja
makuuhuone.

• Multimediaseinä TV-pidikkeellä, USB-portilla ja
puhelimen latauspisteellä.
• Suuri takatalli, jossa kaksi ovea, pistorasiat ja LED-valot.
• Alde-lämmitys.
• Esiasennus Adria MACH -järjestelmään. Valinnainen
MACH & MACH Plus.

PITUUS
7485 mm
LEVEYS
2320 mm
KORKEUS
2950 - 2970 mm

PAINO
3500 kg
FIAT 6D -MOOTTORI
2,2 140 / 180 HV

• Adrian Comprex-rakenne valkoisella rungolla ja suuri
panoraamaikkuna.
• Kevyt etuosan nostosänky, jonne on helppo päästä.
• Valikoima kalusteiden, tekstiilien ja pehmusteiden
tyylejä.
• Nykyaikaiset asuintilat, keittiö, ruokailutila, kylpyhuone ja
makuuhuone.

• Multimediaseinä TV-pidikkeellä, USB-portilla ja
puhelimen latauspisteellä.
• Suuri takatalli, jossa kaksi ovea, pistorasiat ja LED-valot.
• Truma- tai Alde-lämmitys.
• Esiasennus Adria MACH -järjestelmään. Valinnainen
MACH & MACH Plus.

matkailuautot
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u l k o a s u

SONIC supreme

ULKOPINNAT

adria

CASHMERE

MORO

ALPINE WHITE

NATURALE

METALLIC HOPEA

SONIC plus
40

SISÄTILAT

VALKOINEN

matkailuautot

s o n i c

PERUSVALIKOIMAN tekstiilit

u l k o a s u

NAHKA valikoima

BERNICE

LEATHER EDWARD

LEATHER CHARLES

ARNO

BERNICE

LEATHER EDWARD

LEATHER CHARLES

LISÄTIETOJA

OSOITTEESTA
FI.ADRIA-MOBIL.COM
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Elä parasta elämääsi.

KOHTAA
UUSI
SUKUPOLVI
42
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INSPIROITUNUT
SUUNNITTELU

AVAINTOIMINNOT

KODIKAS
TUNNELMA

NYKYAIKAISET
ASUINTILAT

NEROKKAAT
RATKAISUT

a

•

saa

u
tkais

ra

a

is

ja

lla eril

illa poh

Supreme-, Plus- ja Axess-mallit. Monipuolisin matkailuauto, jonka kanssa voit elää parasta elämääsi.
Fiksut ominaisuudet ja nykyaikaiset asuintilat – Matrix asettaa riman tyylille, tekniikalle, mukavuudelle ja käytännöllisyydelle.

t

vi

K O H TA A U U S I S U K U P O LV I

ll

a

M AT R I X

i

m a t r i x

On aika elää parasta elämääsi.

670 DC
670 DL
670 SC
670 SL

MATRIX SUPREME

Adria MACH -etäohjausappi.
MATRIX PLUS

MATRIX AXESS
matkailuautot
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m a t r i x

KATSO
VERKOSSA

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

INSPIROITUNUT SUUNNITTELU
Innostava muotoilu ja vertaansa vailla oleva
monipuolisuus tekevät jokaisesta päivästä uuden
seikkailun.

Ulkoiset ominaisuudet

1 HUOLITELTU ULKOPINTA ja alkovin etuosa integroiduilla valoilla.
2 TAKASEINÄ tuuliohjaimella ja Hellan LED-valoilla.
3 ULKOPUOLEN TEIPPAUS.
4 ADRIAN COMPREX-korirakenne hopeanvärisenä tai valkoisena.
5 TAKATALLI kahdella ovella, pistorasioilla ja LED-valoilla.
6 LEVEÄ ULKO-OVI integroidulla säilytysastialla.
7 SUURI PANORAAMAIKKUNA ja sivuseinillä Seitz S4 -ikkunat.
8 KESKITETTY HUOLTOALUE helpottaa liitäntöjen tekemistä.
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m a t r i x

AVAINTOIMINNOT
Yksilölliset Matrixin
huippuominaisuudet luovat todella
monipuolisen ajoneuvon.
KAKSOISPOHJA
Kaksoispohjarakenteessa
päällimmäinen taso on
yhtenäinen koko ajoneuvon
laajuudella. Sen alla on 13
sentin lattiatila, josta löytyy
integroituja järjestelmiä,
eristys ja ylimääräistä
säilytystilaa.

PANORAAMAIKKUNA
Suuri panoraamaikkuna
tekee tilasta Loft-tyylisesti
kevyen ja tilavan. Siinä on
myös integroidut kaihtimet ja
tuuletusaukko.

LED-VALOT

UUSI ULKOASU

Monitoimiset Hella LED -takavalot
(Plus & Supreme) ja moduuleista
koostuvat LED-valot (Axess) takaavat
autojen tyylin ja toimivuuden.

Urheilulliset ulkopintojen
teippaukset.

matkailuautot
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Sisätilat

KODIKAS TUNNELMA
Mukava kodinomainen ympäristö,
upeat asuintilat ja käytännölliset
ominaisuudet, joita täydentävät uusi
valikoima tekstiilejä ja kalusteiden
pehmusteita.

•
Asuintilojen avoin Loft-tyylinen
sisustus ja panoraamaikkuna.
•
Säädettävä valaistus.
•
Äänijärjestelmä piilotetuilla
kaiuttimilla.
•
Joustavat ja reilut varastointitilat,
erilliset tilat henkilökohtaisille
tavaroille.
•
Truman ja Alden lämmitys
(Supreme & Plus).
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m a t r i x

Sisätilat

I. Suuri panoraamaikkuna
kaihtimella, avattavissa
tuuletusta varten.

II. Kevytrakenteinen
nostosänky etuosassa.

III. Nykyaikaiset
oleskelutilat yhdessä
tasossa, kaksoislattian
päällä.

IV. S-Line -keittiö suurella
työtasolla, säilytystiloilla ja
parhailla laitteilla.

V. Kylpyhuone suunniteltu
tilavammaksi ja
mukavammaksi.

VI. Tilava makuuhuone
erilaisilla vuoderatkaisuilla,
kaikissa korkealaatuiset
patjat.

VII. Multimediaseinä TVpidikkeellä, USB-portilla ja
puhelimen latauspisteellä.

matkailuautot
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Axess_Naturale

m a t r i x
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m a t r i x
KEITTIÖ

KYLPYHUONE

S-Line-keittiö tarjoaa isomman työtason,
enemmän säilytystilaa ja parhaat laitteet.

Kylpyhuone suunniteltu tilavammaksi ja mukavammaksi.

•
•
•
•
•

Kolmen polttimen kaasuliesi ja valinnainen uuni.
Ohut FENIX NTM® -laminaattityötaso.
Suuret säilytyslokerot, pehmeästi sulkeutuvat laatikot.
142 litran kapea absorptiojääkaappi.
Uuni ja Nespresso®-kahvikone (lisävarusteet).

•
•
•
•

Tilava kylpyhuone.
Peilit kohdevaloilla.
Säilytystilaa henkilökohtaisille tavaroille.
Suihku tyylikkäällä suihkuseinällä ja tuuletuksella.

matkailuautot
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Supreme_Moro
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Axess_Cashmere

m a t r i x

MAKUUHUONE
Tilava ja viihtyisä makuuhuone, johon
on saatavissa erilaisia vuoderatkaisuja,
varmistaa hyvät yöunet.
•
•
•
•
•

Laadukkaat patjat takaavat mukavuuden.
Säilytystilaa vuoteen ala- ja yläpuolella.
Kaappitilaa vuoteen vieressä.
Kohdevalot.
USB-portit.

NOSTOVUODE

Plus_Naturale

Täysin integroitu, hyvin valaistu ja
ilmastoitu nostettava sänky, johon on
helppo päästä. Suuri koko (1300 x
2000 mm) ja kevyt rakenne. Kun sänky
ei ole käytössä, alla on ruhtinaallisesti
tilaa.

matkailuautot
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Supreme_Cashmere

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

OLOHUONE
Avoimeksi suunniteltu olohuone,
jossa on matala väliseinä sekä
multimediaseinä viihderatkaisuja
varten.
•
Loft-tyylinen tunnelma ja runsaasti
avointa oleskelutilaa.
•
Panoraamaikkuna kaihtimella ja
tuuletusmahdollisuudella.
•
Suuri ruokailualue sivusohvalla ja
säädettävällä pöydällä.
•
Säädettävä valaistus LED- ja
kohdevaloilla.

Supreme_Moro
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Plus_Alpine White

Axess_Cashmere

Plus_Naturale

Axess_Naturale

m a t r i x

matkailuautot
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NEROKKAAT RATKAISUT
Nykyaikaiset ratkaisut inspiroivaa
loma-asumista varten.

MULTIMEDIA
Multimediaseinä TV-pidikkeellä
(enintään 32 tuumaa), USB-portilla
ja puhelimen latauspisteellä.
Äänijärjestelmä, jossa on viritin ja
bassokaiutin, piilotetut kaiuttimet
sekä Bluetooth®. Helppokäyttöinen
digiohjain ohjaa kaikkia toimintoja.

ADRIA MACH
Supreme- ja Plus-malleissa on
valmius MACH Smart Control
-mobiilisovellukselle. MACH
ja MACH Plus saatavana
lisävarusteena.

KAHVIKONE
Nespresso®kahvikone – aina
hyvää kahvia
(lisävaruste).
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VARASTOTILA
Yläkaapeissa profiilivalaistus ja helppo avausmekanismi.
Suuri vaatekaappi ja keittiö, jossa on tilavat laatikot ja
astiakaapit. Suuri kaksiovinen takatalli, jonka korkeus
on 120 cm (mallista riippuen), 220 V/12 V -pistokkeet
ja LED-valot. Pehmeästi sulkeutuva ulko-ovi, jossa on
monitoiminen säilytysastia.

HUOLTAMINEN
Keskitetty huoltotila helpottaa
liitäntöjä ja keskelle autoa sijoitettu,
eristetty 115 litran raikasvesisäiliö
takaa paremman painojakauman.

matkailuautot
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m a l l i s t o n

a v a i n o m i n a i s u u d e t

Axess, Plus vai Supreme?

MATRIX AXESS

Kaikki uuden sukupolven mallit ovat täynnä ominaisuuksia, jotka täyttävät korkeat vaatimukset.
Jotta valintasi olisi helpompi, tästä löydät tärkeimmät erot Supreme-, Plus- ja Axess-mallien välillä.

PLUS

Fiat/Citroën

Fiat

Fiat

Rungon väri

Valkoinen

Valkoinen

Hopea

Ohjaamon ulkoväri

Valkoinen

Valkoinen/Hopea/Tumman harmaa

Hopea

Kalteva takaseinä

s

s

s

s

s

Ilmanohjain

s

s

Keskitetty huoltoalue

s

s

s

s

Full LED -takavalot
Modulaariset LED-valot

Avattava panoraamaikkuna

s

s

Takatallin yhden kahvan avus, pehmusteet ja LED-valot

s
Cashmere/Naturale

Alpine White/Naturale

Cashmere/Moro

Truma

Alde/Truma

Alde

s

s

s

s

Laminaatti

Fenix NMT

Vetolaatikot vuoteiden alla

s

s

Pehmustettu sängynpääty (tikattu)

s

s

s

s

s

s

Kalusteiden tyyli
Lämmitys
Lukittavat kaapit kuskin ja apukuskin yläpuolella
Avointa hyllytilaa kuskin ja apukuskin yläpuolella

s

Ruokailutilan ikkunoiden suojakalvo
Verhot ruokailutilan ikkunassa
Keittiön työtaso

Pehmustettu sängynpääty

s
Laminaatti

s

Olo- ja makuuhuoneen välinen ovi massiivipuuta
Harmony-verhot olo- ja makuuhuoneessa
Älykäs Adria MACH -mobiiliappi. (MACH & MACH PLUS)
valinnaisena
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SUPREME

adria

matkailuautot

Axess_Cashmere

Alusta-ajoneuvo

AXESS

s

Axess_Naturale

PÄÄOMINAISUUDET

m a t r i x

MATRIX PLUS

m a l l i s t o n

a v a i n o m i n a i s u u d e t

MATRIX SUPREME
Adria Mach

Adria Mach

LISÄTIETOJA

OSOITTEESTA

Plus_Alpine White

Supreme_Cashmere

Plus_Naturale

Supreme_Moro

FI.ADRIA-MOBIL.COM

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

4

4

670 DL
P 7485 (mm)
L 2299 (mm)

4

670 DL
P 7485 (mm)
L 2299 (mm)

4

670 SL
P 7485 (mm)
L 2299 (mm)

4+1

670 SC
P 7485 (mm)
L 2299 (mm)

4

4+1

670 SC
P 7485 (mm)
L 2299 (mm)

5

4+1

4

5

4

670 SL
P 7485 (mm)
L 2299 (mm)

5

4+1

4

670 SL
P 7485 (mm)
L 2299 (mm)

5

4+1

MATRIX supreme

670 DC
P 7485 (mm)
L 2299 (mm)

4

5

MATRIX plus

670 DC
P 7485 (mm)
L 2299 (mm)

5

MATRIX axess

670 SC
P 7485 (mm)
L 2299 (mm)
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ISTUIMIEN LUKUMÄÄRÄ

MAKUUPAIKKOJEN MÄÄRÄ

KEITTIÖ

PÖYTÄ

ISTUMA-ALUE

VAATEKAAPPI

MAKUUPAIKKA

KYLPYHUONE

LATTIA

m a t r i x

KESKEISET tiedot

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

PÄÄOMINAISUUDET

PITUUS
7485 mm
LEVEYS
2299 mm
KORKEUS
2905 mm

PAINO
3500 kg
FIAT 6D -MOOTTORI
2,2 140 / 180 HV

• Adrian Comprex-rakenne hopeanvärisellä rungolla ja
suuri panoraamaikkuna.
• Kevyt etuosan nostosänky, jonne on helppo päästä.
• Valikoima kalusteiden, tekstiilien ja pehmusteiden
tyylejä.
• Nykyaikaiset asuintilat, keittiö, ruokailutila, kylpyhuone ja
makuuhuone.
• Multimediaseinä TV-pidikkeellä, USB-portilla ja
puhelimen latauspisteellä.

•
•
•
•

Yksilölliset LED-takavalot.
Suuri takatalli, jossa kaksi ovea, pistorasiat ja LED-valot.
Truma- tai Alde-lämmitys.
Esiasennus Adria MACH -järjestelmään. Valinnainen
MACH & MACH Plus.

PITUUS
7485 mm
LEVEYS
2299 mm
KORKEUS
2905 mm

PAINO
3500 kg
FIAT 6D -MOOTTORI
2,2 140 / 180 HV

• Adrian Comprex-rakenne valkoisella rungolla ja suuri
panoraamaikkuna.
• Kevyt etuosan nostosänky, jonne on helppo päästä.
• Valikoima kalusteiden, tekstiilien ja pehmusteiden
tyylejä.
• Nykyaikaiset asuintilat, keittiö, ruokailutila, kylpyhuone ja
makuuhuone.
• Multimediaseinä TV-pidikkeellä, USB-portilla ja
puhelimen latauspisteellä.

•
•
•
•

Yksilölliset LED-takavalot.
Suuri takatalli, jossa kaksi ovea, pistorasiat ja LED-valot.
Truma- tai Alde-lämmitys.
Esiasennus Adria MACH -järjestelmään. Valinnainen
MACH & MACH Plus.

PITUUS
7485 mm
LEVEYS
2299 mm
KORKEUS
2905 mm

PAINO
3500 kg
FIAT 6D -MOOTTORI
2,2 140 / 180 HV
CITROËN 6D -MOOTTORI
2,2 140 / 165 HV

• Adrian Comprex-rakenne valkoisella rungolla ja suuri
panoraamaikkuna.
• Kevyt etuosan nostosänky, jonne on helppo päästä.
• Valikoima kalusteiden, tekstiilien ja pehmusteiden
tyylejä.
• Nykyaikaiset asuintilat, keittiö, ruokailutila, kylpyhuone ja
makuuhuone.

• Multimediaseinä TV-pidikkeellä, USB-portilla ja
puhelimen latauspisteellä.
• Yksilölliset LED-takavalot.
• Suuri takatalli, jossa kaksi ovea, pistorasiat ja LED-valot.
• Truma-lämmitys.

matkailuautot
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m a t r i x

u l k o a s u

MATRIX supreme

ULKOPINNAT

MATRIX plus
adria

CASHMERE

MORO

ALPINE WHITE

NATURALE

CASHMERE

NATURALE

METALLIC HOPEA

VALKOINEN
METALLIC HOPEA
METALLIC HARMAA

MATRIX axess
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SISÄTILAT

VALKOINEN

matkailuautot

m a t r i x

PERUSVALIKOIMAN tekstiilit

u l k o a s u

NAHKA valikoima

BERNICE

LEATHER EDWARD

LEATHER CHARLES

ARNO

BERNICE

LEATHER EDWARD

MABEL

BERNICE

LEATHER CHARLES

LISÄTIETOJA

OSOITTEESTA
FI.ADRIA-MOBIL.COM
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c o r a l

Vain taivas rajana!

KOHTAA
UUSI
SUKUPOLVI
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INSPIROITUNUT
SUUNNITTELU

AVAINTOIMINNOT

KODIKAS
TUNNELMA

NYKYAIKAISET
ASUINTILAT

NEROKKAAT
RATKAISUT
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Supreme-, Plus- ja Axess-mallit. Kun olet kokenut uuden sukupolven Coralin, vain taivas on rajana! Adrian ainutlaatuisella SunRoof-katolla
ja nykyaikaisilla asuintiloilla Coral asettaa riman tyylille, tekniikalle, mukavuudelle ja käytännöllisyydelle.

t
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K O H TA A U U S I S U K U P O LV I

ll

a

CORAL

i

c o r a l

Nyt on aika seurata unelmiasi!

670 DC
670 DL
670 SC
670 SL
670 SLT

CORAL SUPREME

Adria MACH -etäohjausappi.
CORAL PLUS

CORAL AXESS
matkailuautot
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c o r a l

k o h ta a

KATSO
VERKOSSA

u u s i

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

s u k u p o lv i

INSPIROITUNUT SUUNNITTELU
Innostava muotoilu ja yksilöllinen tyyli tekee
jokaisesta päivästä uuden seikkailun.

Ulkoiset ominaisuudet

1 HUOLITELTU ULKOPINTA ja alkovin etuosa integroiduilla valoilla.
2 TAKASEINÄ tuuliohjaimella ja Hellan LED-valoilla.
3 ADRIAN COMPREX-korirakenne hopeanvärisenä tai valkoisena.
4 TAKATALLI kahdella ovella, pistorasioilla ja LED-valoilla.
5 LEVEÄ ULKO-OVI integroidulla säilytysastialla.
6 SUURI PANORAAMAIKKUNA ja sivuseinillä Seitz S4 -ikkunat.
7 KESKITETTY HUOLTOALUE helpottaa liitäntöjen tekemistä.
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c o r a l

AVAINTOIMINNOT
KAKSOISPOHJA

Coralin yksilölliset ominaisuudet
varmistavat miellyttävän
matkustamisen.

Kaksoispohjarakenteessa
päällimmäinen taso on
yhtenäinen koko ajoneuvon
laajuudella. Sen alla on 13
sentin lattiatila, josta löytyy
integroituja järjestelmiä,
eristys ja ylimääräistä
säilytystilaa.

AINUTLAATUINEN SUNROOFKATTO
Adrian yksilöllinen SunRoof-katto ja
suuri panoraamaikkuna sekä avoin
olohuonetyylinen suunnittelu tuo
sisälle luonnollista valoa ja lisää tilan
tunnetta.

LED-VALOT
Ainutlaatuiset ja monitoimiset
Hella LED -takavalot (Plus &
Supreme) sekä modulaariset
LED-valot (Axess) takaavat
autojen tyylin ja toimivuuden.
matkailuautot
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c o r a l

Sisätilat

KODIKAS TUNNELMA
Mukava kodinomainen ympäristö,
upeat asuintilat ja käytännölliset
ominaisuudet, joita täydentävät
kokonaan uusi valikoima tekstiilejä ja
kalusteiden pehmusteita.

•
Avoimet Loft-tyyliset sisätilat.
•
Ainutlaatuinen SunRoof-katto ja
panoraamaikkuna.
•
Valaistusjärjestelmän hallinta.
•
Äänijärjestelmä piilotetuilla
kaiuttimilla.
•
Reilusti varastointitilaa myös
henkilökohtaisille tavaroille.
•
Truman ja Alden lämmitys
(Supreme- ja Plus-mallit).
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c o r a l

Sisätilat

I. Ainutlaatuinen SunRoofkatto.

II. Panoraamaikkuna
kaihtimilla ja tuuletusmahdollisuudella.

III. Nykyaikaiset asuintilat
yhdessä kerroksessa,
kaksoislattia.

IV. S-Line-keittiö, jossa
suuri työtaso, säilytystilat ja
parhaat laitteet.

V. Kylpyhuone suunniteltu
tilavammaksi ja
mukavammaksi.

VI. Suuri makuuhuone
erilaisilla vuoderatkaisuilla
ja laadukkailla patjoilla.

VII. Multimediaseinä TVpidikkeellä, USB-portilla ja
puhelimen latauspisteellä.

matkailuautot
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Supreme_Moro

c o r a l
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adria

matkailuautot

c o r a l
KEITTIÖ

KYLPYHUONE

S-Line-keittiö tarjoaa isomman työtason,
enemmän säilytystilaa ja parhaat laitteet.

Kylpyhuone suunniteltu tilavammaksi ja mukavammaksi.

•
•
•
•
•

Kolmen polttimen kaasuliesi ja valinnainen uuni.
Tyylikäs FENIX NTM® -laminaattityötaso.
Suuret säilytyslokerot, pehmeästi sulkeutuvat laatikot.
142 litran kapea absorptiojääkaappi.
Uuni ja Nespresso®-kahvikone (lisävarusteet).

•
•
•
•

Tilava kylpyhuone.
Peilit kohdevaloilla.
Säilytystilaa henkilökohtaisille tavaroille.
Suihku tyylikkäällä suihkuseinällä ja tuuletuksella.

matkailuautot
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Axess_Naturale

c o r a l
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Supreme_Moro

c o r a l

MAKUUHUONE
Takaosan makuuhuone, johon on
saatavissa erilaisia vuoderatkaisuja,
varmistaa hyvät yöunet.

Plus_Alpine White

• Laadukkaat patjat takaavat
mukavuuden.
• Sängyn ala- ja yläpuolella säilytystilaa.
• Yöpöydissä kaapit.
• Kohdevalot.
• USB-portit.

matkailuautot

adria

71

c o r a l

Supreme_Cashmere

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

OLOHUONE
Avara olohuone, jossa on matala
väliseinä ja uusi multimediaseinä
viihderatkaisuja varten.
•
SunRoof-katto ja
panoraamaikkuna kaihtimella ja
tuuletusmahdollisuudella.
•
Kodikas ruokailutila mukavilla
istuimilla.
•
Säädettävä valaistus LED- ja
kohdevaloilla.
•
Viihtyisät sohvat.
•
Taitettava ja käännettävä pöytä.

Supreme_Moro
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Plus_Alpine White

Axess_Cashmere

Plus_Naturale

Axess_Naturale

c o r a l

matkailuautot
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c o r a l

ADRIA MACH
NEROKKAAT RATKAISUT

Supreme- ja Plus-malleissa on
valmius MACH Smart Control
-mobiilisovellukselle. MACH ja MACH
Plus saatavana lisävarusteena.

Nykyaikaiset ratkaisut inspiroivaa
loma-asumista varten.

MULTIMEDIA
Multimediaseinä TV-pidikkeellä
(enintään 32 tuumaa), USB-portilla
ja puhelimen latauspisteellä.
Äänijärjestelmä, jossa on viritin ja
bassokaiutin, piilotetut kaiuttimet
sekä Bluetooth®. Helppokäyttöinen
digiohjain ohjaa kaikkia toimintoja.
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KAHVIKONE
Nespresso®-kahvikone – aina hyvää
kahvia (lisävaruste).

c o r a l

VARASTOTILA
Yläkaapeissa profiilivalaistus ja helppo avausmekanismi. Suuri
vaatekaappi ja keittiö, jossa on tilavat laatikot ja astiakaapit. Suuri
kaksiovinen takatalli, jonka korkeus on 120 cm (mallista riippuen),
220 V/12 V pistokkeet ja LED-valot. Pehmeästi sulkeutuva ulko-ovi
ja monitoiminen säilytysastia.

HUOLTAMINEN
Keskitetty huoltotila helpottaa liitäntöjä
ja keskelle autoa sijoitettu, eristetty
115 litran raikasvesisäiliö takaa
paremman painojakauman.

matkailuautot
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m a l l i s t o n

a v a i n o m i n a i s u u d e t

Axess, Plus vai Supreme?
Kaikki uuden sukupolven mallit ovat täynnä ominaisuuksia, jotka täyttävät korkeat vaatimukset.
Jotta valintasi olisi helpompi, tästä löydät tärkeimmät erot Supreme-, Plus- ja Axess-mallien välillä.
CORAL AXESS
PLUS

SUPREME

s

s

s

s

Valkoinen

Valkoinen

Hopea

Ohjaamon ulkoväri

Valkoinen

Valkoinen/Hopeinen/
Tummanharmaa

Hopea

Kalteva takaseinä

s

s

s

s

s

s

Uusi SunRoof Coral
Uusi FIAT Ducato (Euro6.d Full)
Citroën Jumper
Korin väri

s

Full LED -takavalot
Modulaariset LED-valot

s

Ilmanohjain

s

s

Keskitetty huoltoalue

s

s

s

s

Panoraamaikkuna

s

Takatallin yhden kahvan avus, pehmusteet ja LED-valot
Kalusteiden tyyli
Lämmitys

s
Cashmere/Naturale

Alpine White/Naturale

Cashmere/Moro

Truma

Alde/Truma

Alde

s

s

s

s

Laminaatti

Laminaatti

Fenix NMT

s

s

s

s

s

Lukittavat kaapit kuskin ja apukuskin yläpuolella
Avointa hyllytilaa kuskin ja apukuskin yläpuolella

s

Ruokailutilan ikkunoiden suojakalvo
Verhot ruokailutilan ikkunassa
Keittiön työtaso
Keittö ja valinnainen uuni

s

Keittiön erikoissuuret vetolaatikot
Vetolaatikot vuoteiden alla

s

s

Pehmustettu sängynpääty (tikattu)

s

s

s

s

s

s

Pehmustettu sängynpääty

s

Olo- ja makuuhuoneen välinen ovi massiivipuuta
Harmony-verhot olo- ja makuuhuoneessa
Älykäs Adria MACH -mobiiliappi. (MACH & MACH PLUS)
valinnaisena
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Axess_Cashmere

SunRoof Coral

AXESS

s

Axess_Naturale

PÄÄOMINAISUUDET

c o r a l

CORAL PLUS

m a l l i s t o n

a v a i n o m i n a i s u u d e t

CORAL SUPREME
Adria Mach

Adria Mach

LISÄTIETOJA

OSOITTEESTA

Plus_Alpine White

Supreme_Cashmere

Plus_Naturale

Supreme_Moro

FI.ADRIA-MOBIL.COM

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

670 DC
P 7485 (mm)
L 2299 (mm)

4

670 DL
P 7485 (mm)
L 2299 (mm)

3

4

3+1

670 SL
P 7485 (mm)
L 2299 (mm)

5

3+1

670 SLT
P 7485 (mm)
L 2299 (mm)

5

3

LISÄTIETOJA

OSOITTEESTA

CORAL supreme

FI.ADRIA-MOBIL.COM

670 DL
P 7485 (mm)
L 2299 (mm)

4

3

670 SL
P 7485 (mm)
L 2299 (mm)

5

3+1

4

3+1

670 SC
P 7485 (mm)
L 2299 (mm)

5

3

670 SL
P 7485 (mm)
L 2299 (mm)

5

3+1

670 SLT
P 7485 (mm)
L 2299 (mm)

5

3

CORAL axess

CORAL plus

670 DC
P 7485 (mm)
L 2299 (mm)
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P = PITUUS L = LEVEYS
adria

matkailuautot

ISTUIMIEN LUKUMÄÄRÄ

MAKUUPAIKKOJEN MÄÄRÄ

KEITTIÖ

PÖYTÄ

ISTUMA-ALUE

VAATEKAAPPI

MAKUUPAIKKA

KYLPYHUONE

LATTIA

c o r a l

KESKEISET tiedot

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

PÄÄOMINAISUUDET

PITUUS
7485 mm
LEVEYS
2299 mm
KORKEUS
2905 mm

PAINO
3500 kg
FIAT 6D -MOOTTORI
2,2 140 / 180 HV

• Adrian Comprex-rakenne hopeanvärisellä rungolla ja
suuri panoraamaikkuna.
• Adrian yksilöllinen SunRoof-katto ja integroidut kaihtimet.
• Valikoima kalusteiden, tekstiilien ja pehmusteiden tyylejä.
• Nykyaikaiset asuintilat, keittiö, ruokailutila, kylpyhuone ja
makuuhuone.

• Multimediaseinä TV-pidikkeellä, USB-portilla ja puhelimen
latauspisteellä.
• Suuri takatalli, jossa kaksi ovea, pistorasiat ja LED-valot.
• Truma- tai Alde-lämmitys.
• Esiasennus Adria MACH -järjestelmään. Valinnainen
MACH & MACH Plus.

PITUUS
7485 mm
LEVEYS
2299 mm
KORKEUS
2905 mm

PAINO
3500 kg
FIAT 6D -MOOTTORI
2,2 140 / 180 HV

• Adrian Comprex-rakenne valkoisella rungolla ja suuri
panoraamaikkuna.
• Adrian yksilöllinen SunRoof-katto ja integroidut kaihtimet.
• Valikoima kalusteiden, tekstiilien ja pehmusteiden tyylejä.
• Nykyaikaiset asuintilat, keittiö, ruokailutila, kylpyhuone ja
makuuhuone.

• Multimediaseinä TV-pidikkeellä, USB-portilla ja puhelimen
latauspisteellä.
• Suuri takatalli, jossa kaksi ovea, pistorasiat ja LED-valot.
• Truma- tai Alde-lämmitys.
• Esiasennus Adria MACH -järjestelmään. Valinnainen
MACH & MACH Plus.

PITUUS
7485 mm
LEVEYS
2299 mm
KORKEUS
2905 mm

PAINO
3500 kg
FIAT 6D -MOOTTORI
2,2 140 / 180 HV
CITROËN 6D -MOOTTORI
2,2 140 / 165 HV

• Adrian Comprex-rakenne valkoisella rungolla ja suuri
panoraamaikkuna.
• Adrian yksilöllinen SunRoof-katto ja integroidut kaihtimet.
• Valikoima kalusteiden, tekstiilien ja pehmusteiden tyylejä.
• Nykyaikaiset asuintilat, keittiö, ruokailutila, kylpyhuone ja
makuuhuone.

• Multimediaseinä TV-pidikkeellä, USB-portilla ja puhelimen
latauspisteellä.
• Takana modulaariset LED-valot.
• Suuri takatalli, jossa kaksi ovea, pistorasiat ja LED-valot.
• Truma-lämmitys.

matkailuautot
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u l k o a s u

CORAL supreme

ULKOPINNAT

MORO

ALPINE WHITE

NATURALE

CASHMERE

NATURALE

VALKOINEN

CORAL plus
adria

CASHMERE

METALLIC HOPEA

METALLIC HOPEA
METALLIC HARMAA

CORAL axess
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SISÄTILAT

VALKOINEN

matkailuautot

c o r a l

PERUSVALIKOIMAN tekstiilit

u l k o a s u

NAHKA valikoima

BERNICE

LEATHER EDWARD

LEATHER CHARLES

ARNO

BERNICE

LEATHER EDWARD

MABEL

BERNICE

LEATHER CHARLES

MORE
TECH
LISÄTIETOJA

OSOITTEESTA
INFO
FI.ADRIA-MOBIL.COM
WWW.ADRIA-MOBIL.COM

matkailuautot
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x l

Erityisen isoihin seikkailuihin.

KOHTAA
UUSI
SUKUPOLVI
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INSPIROITUNUT
SUUNNITTELU

AVAINTOIMINNOT

KODIKAS
TUNNELMA

NYKYAIKAISET
ASUINTILAT

NEROKKAAT
RATKAISUT

a

•

saa

u
tkais

ra

a

is

ja

lla eril

illa poh

Plus- ja Axess-mallit; Uuden sukupolven Coral XL asettaa riman tyylikkäille ja käytännöllisille ohjaamon päälle ulottuville matkailuautoille. Tyylikkäät linjat,
tilava sekä käytännöllinen sisustus ja jopa 6 tyyppihyväksyttyä istunta ja 7 nukkumapaikkaa. Coral XL sopii erinomaisesti suurille perheille ja ryhmille.

t

vi
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ll

x l

a

CORAL XL

i

c o r a l

Erityisen isoihin seikkailuihin.

660 SL

CORAL XL PLUS

CORAL XL AXESS

matkailuautot
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x l

KATSO
VERKOSSA

Astu sisään Coral XL:n virtuaaliesittelyyn
osoitteessa fi.adria-mobil.com

k o h ta a

u u s i

s u k u p o lv i

INSPIROIVAA MUOTOILUA
Coral XL on täydellinen matkailuauto perheille
ja ryhmille, jotka tarvitsevat tilavaa, mukavaa ja
käytännöllistä majoitusta.

Ulkoiset
ominaisuudet

1 ADRIA COMPREX -korirakenne.
2 Tyylikäs ALKOVI PANORAAMA-ikkunalla.
3 KYLKILEVIKE ja lisävarusteena ohjaamon astinlauta.
4 VALKOINEN RUNKO ja ohjaamon väri valittavissa.
5 Ilmeikäs takaseinän muotoilu ja LED-VALOT.
6 SEITZ S4 -IKKUNAT ja leveä ulko-ovi.
7 TILAVA TAKATALLI pistorasioilla ja täysin uusilla säilytysratkaisuilla.
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x l

AVAINTOIMINNOT
KAKSOISPOHJA

Coral XL:n ainutlaatuiset ominaisuudet
tekevät siitä tyylikkään, tilavan ja
mukavan ajoneuvon.

Kaksoispohjarakenteessa
päällimmäinen taso on
yhtenäinen koko ajoneuvon
laajuudella. Sen alla on 13
sentin lattiatila, josta löytyy
integroituja järjestelmiä, eristys ja
ylimääräistä säilytystilaa.
HIENOSTUNUT
TAKASEINÄN DESIGN

TYYLIKÄS ALKOVI
Kalteva takaseinä,
ilmanohjain ja sulavalinjainen Käytännöllinen ja tilava ohjaamon
puskuri. päälle ulottuva alkovi, joka on
integroitu runkoon.
ASUNTO-OSAN OVI
Suuri, 650 mm leveä ovi ja
integroitua säilytystilaa.

SUURI TAKATALLI

LED-VALOT

Takana valot ja sähköpistokkeita sekä
runsaasti säilytystilaa kaikille tavaroillesi.

Ainutlaatuiset ja monitoimiset
Hella LED -takavalot (Plus)
sekä modulaariset LED-valot
(Axess) takaavat autosi tyylin
ja toimivuuden.
matkailuautot
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x l

Sisätilat

KODIKAS TUNNELMA
Mukava kodinomainen ympäristö,
upeat asuintilat ja käytännölliset
ominaisuudet, joita täydentävät uusi
valikoima tekstiilejä ja kalusteiden
pehmusteita.

•
Tilava oleskelutila, jossa on
mukavat istuimet.
•
Suuri ruokailutila ja säädettävä
pöytä.
•
Valaistusjärjestelmän hallinta.
Reilusti varastointitilaa myös
henkilökohtaisille tavaroille.
•
Truma-lämmitys (Axess) ja Trumatai Alde-lämmitys (Plus).

KATSO
VERKOSSA

Astu sisään Coral XL:n virtuaaliesittelyyn
osoitteessa fi.adria-mobil.com
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Sisätilat

I. Kiinteä ohjaamon
yläpuolella oleva vuode ja
panoraamaikkuna.

II. Suuri ruokailutila ja
jopa 7 tyyppihyväksyttyä
istuinta sekä valinnainen
ISOFIX.

III. Nykyaikainen sisustus
ja valikoima tyylikkäitä
tekstiilejä.

IV. Multimediaseinä
ja hallintapaneeli
kosketusnäytöllä.

V. Käytännöllinen
keittiö, jossa on kapea
tornijääkaappi.

VI. Tilava kokonaisuus
älykkäillä valaistus- ja
säilytysratkaisuilla.

VII. Truma- tai Aldelämmitys (Plus-mallit); Trumalämmitys (Axess-mallit).

matkailuautot
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Axess_Cashmere

c o r a l
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c o r a l
KEITTIÖ

KYLPYHUONE

S-Line-keittiö kaksisävyisellä kalustetyylillä tarjoaa enemmän
työ- ja säilytystilaa ja parhaat kodinkoneet.

Kylpyhuone suunniteltu tilavammaksi ja mukavammaksi.

•
•
•
•
•

Kolmen polttimen liesi ja valinnainen uuni.
Ohut laminaattityötaso, johon ei tartu sormenjälkiä.
Avarat säilytystilat ja pehmeästi sulkeutuvat laatikot.
142 litran kapea absorptiojääkaappi.
Uuni lisävarusteena.

•
•
•
•

x l

Tilava kylpyhuone.
Peilit kohdevaloilla.
Säilytystilaa henkilökohtaisille tavaroille.
Suihku tyylikkäällä suihkuseinällä ja tuuletuksella.

matkailuautot
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x l

Axess_Cashmere

c o r a l
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x l

MAKUUHUONE
Tilava ja viihtyisä makuuhuone, johon
on saatavissa erilaisia vuoderatkaisuja,
varmistaa hyvät yöunet.
• Laadukkaat patjat takaavat
mukavuuden.
• Säilytystilaa vuoteen ala- ja yläpuolella.
• Kaappitilaa vuoteen vieressä.
• Kohdevalot.
• USB-liitännät.

ALKOVIMAKUUTILA

Plus_Naturale

Kiinteä ja tilava nukkumistila ohjaamon
päällä.

matkailuautot
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x l

Plus_Alpine White

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

OLOHUONE
Avara olohuone, jossa on matala
väliseinä.
•
Multimediaseinä ja äänijärjestelmä
virittimellä, bassokaiuttimella ja
piilokaiuttimilla.
•
Kodikas ruokailutila mukavilla
istuimilla.
•
Säädettävä valaistus LED- ja
kohdevaloilla.
•
Saatavilla valikoimalla
huonekalutyylejä kuvan mukaisesti.

Plus_Naturale
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Axess_Cashmere

c o r a l

x l

CORAL XL ON
SAATAVILLA
VALIKOIMALLA
KALUSTETYYLEJÄ.

Coral XL Plus
Valitse Alpine White tai Naturale.
Coral XL Axess
Valitse Cashmere tai Naturale.

Axess_Naturale
matkailuautot
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HALLINTA
NEROKKAAT RATKAISUT
Nykyaikaiset ratkaisut liikkuvaa
asumista varten.

MULTIMEDIA
Multimediaseinä TV-pidikkeellä
(enintään 32 tuumaa), USB-liitännällä
ja puhelimen latauspisteellä.

94

adria

matkailuautot

Ohjaa tärkeimpiä toimintoja Adrian
helppokäyttöisellä digisäätimellä.

c o r a l

x l

VARASTOTILA
Yläkaapeissa valaistu profiili ja helppo avausmekanismi. Suuri
vaatekaappi ja keittiössä tilavat säilytyslaatikot.
Avara takatalli, jossa on 220 V/12 V pistokkeet ja LED-valot.
Pehmeästi sulkeutuva ulko-ovi ja monitoimista säilytystilaa.

HUOLTAMINEN
Keskitetty huoltotila helpottaa liitäntöjä.
Eristetty 115 litran raikasvesisäiliö.

matkailuautot
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5

5+1

CORAL XL plus

660 SL
P 7399 (mm)
L 2299 (mm)

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

5

5+1

CORAL XL axess

660 SL
P 7399 (mm)
L 2299 (mm)
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ISTUIMIEN LUKUMÄÄRÄ

MAKUUPAIKKOJEN MÄÄRÄ

KESKEISET tiedot

PÄÄOMINAISUUDET

PITUUS
7399 mm
LEVEYS
2299 mm
KORKEUS
3070 mm
PAINO
3500 kg
FIAT 6D -MOOTTORI
2,2 140 / 180 HV

• Adrian Comprex-rakenne valkoisella rungolla ja
alkovimakuutilalla.
• Alpine White- tai Naturale-huonekalutyyli ja
valikoima tekstiilejä.
• Kätevä keittiö, jossa on kolmen polttimen
kaasuliesi, pesuallas, kapea tornijääkaappi ja
valinnainen uuni.
• Multimediaseinä TV-pidikkeellä, USB-liitännällä ja
puhelimen latauspisteellä.
• Avara, käytännöllinen ja mukava ruokailualue.
• Helppopääsyinen takatalli, jossa on sähköpistokkeita sekä fiksuja valaistus- ja säilytysratkaisuja.
• Truma- tai Alde-lämmitys.

PITUUS
7399 mm
LEVEYS
2299 mm
KORKEUS
3070 mm
PAINO
3500 kg
FIAT 6D -MOOTTORI
2,2 140 / 180 HV
CITROËN 6D -MOOTTORI
2,2 140 / 165 HV

• Adrian Comprex-rakenne valkoisella rungolla ja
alkovimakuutilalla.
• Cashmere- tai Naturale-huonekalutyyli ja valikoima tekstiilejä.
• Kätevä keittiö, jossa on kolmen polttimen kaasuliesi, pesuallas ja kapea tornijääkaappi.
• Multimediaseinä TV-pidikkeellä, USB-liitännällä ja
puhelimen latauspisteellä.
• Avara, käytännöllinen ja mukava ruokailualue.
• Helppopääsyinen takatalli, jossa on sähköpistokkeita sekä fiksuja valaistus- ja säilytysratkaisuja.
• Truma-lämmitys.

KEITTIÖ

PÖYTÄ

ISTUMA-ALUE

VAATEKAAPPI

MAKUUPAIKKA

KYLPYHUONE

LATTIA

c o r a l

EXTERIOR

INTERIOR

PERUSVALIKOIMAN tekstiilit

x l

u l k o a s u

NAHKA valikoima

NATURALE

ARNO

BERNICE

NATURALE

MABEL

BERNICE

LEATHER EDWARD

LEATHER CHARLES

VALKOINEN

METALLIC HOPEA

METALLIC HARMAA

VALKOINEN

LISÄTIETOJA

OSOITTEESTA
FI.ADRIA-MOBIL.COM

* Valitsemasi sisustuksen kanssa voit valita minkä kalustetyynysarjan tahansa.
matkailuautot
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Mene minne tahansa!
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Nyt voit mennä melkein minne tahansa!

a

vi

Compact on kapeamallinen ja ketterä matkailuauto, joka vie sinut paikkoihin, joihin et pääse isommalla autolla. Nykyaikainen ja korkeatasoinen sisustus,
ainutlaatuinen SunRoof-katto ja suuri takatalli varmistavat onnistuneet matkat.

ll

a

C O M PA CT

i

c o m p a c t

DL
SC

COMPACT SUPREME

COMPACT PLUS

matkailuautot
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Ulkoiset ominaisuudet

Kompakti, tyylikäs, mukava ja käytännöllinen matkailuauto, jolla voit mennä melkein minne tahansa.

7

VUODEN*ADRIA
TIIVIYS takuu

KATSO
VERKOSSA

1 Adrian Comprexkorirakenne
tyylikkäillä
teippauksilla.
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2 Tyylikäs
aerodynaaminen
yläosa integroidulla
panoraamaikkunalla.

3 Hopeanvärinen
(Supreme) tai
valkoinen runko
(Plus ja Axess).

4 Dynaaminen
takaosan muotoilu ja
LED-valot.

5 Kapea malli,
rungon leveys vain
2,12 m.

6 Helppopääsyinen
takatalli, jossa
sähköt ja käteviä
säilytystilaratkaisuja.

7 Tyylikkäät
sivuhelmat.

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

c o m p a c t

Sisätilat

I. Sandy White- tai Sandy
Brown -sisätilan tyyli.

II. Ainutlaatuinen SunRoofkatto ja panoraamaikkuna.

III. Ruokailutila
kaksoislattialla, valinnainen
Isofix.

IV. Älykäs ja toimiva keittiö
suurella jääkaapilla.

V. Kaksiosainen
kylpyhuone kääntyvällä
suihkuseinällä.

VI. Kätevä TV-seinä
pidikkeellä, USB-porteilla
ja pistorasioilla.

matkailuautot
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Supreme / Plus_Sandy White

c o m p a c t

102

adria

matkailuautot

c o m p a c t

COMPACT SUPREME
Malliston kiistaton ykkönen hopeanvärisellä rungolla. Nykyaikainen ja
korkeatasoinen sisustus, kuten Sandy White
-kalustetyyli sekä hyvä valikoima tekstiilejä ja pehmusteita.

COMPACT PLUS
Valkoinen runko ja valinnainen harmaasävyinen matkustamo. Moderni sisustus
täyttää korkeatkin vaatimukset. Valittavissa Sandy White- tai Sandy Brown
-kalustetyylit, joihin on saatavilla valikoima tekstiilejä ja pehmusteita.

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

4

3+1

COMPACT SC
P 6990 (mm)
L 2120 (mm)

3+1

COMPACT SC
P 6990 (mm)
L 2120 (mm)

4

2

COMPACT supreme

COMPACT DL
P 6990 (mm)
L 2120 (mm)

4

4

2

COMPACT plus

COMPACT DL
P 6990 (mm)
L 2120 (mm)

104

P = PITUUS L = LEVEYS
adria

matkailuautot

ISTUIMIEN LUKUMÄÄRÄ

MAKUUPAIKKOJEN MÄÄRÄ

KESKEISET tiedot

PÄÄOMINAISUUDET

PITUUS
6990 mm
LEVEYS
2120 mm
KORKEUS
2750 mm
PAINO
3500-3800 kg
FIAT 6D -MOOTTORI
2,2 140 / 180 HV

• Adrian Comprex-korirakenne hopeanvärisellä
rungolla.
• Ainutlaatuinen SunRoof-panoraamaikkuna.
• Sandy White -kalustetyyli tekstiilivalikoimalla.
• Älykäs keittiö, jossa on kolmen polttimen
kaasuliesi, pesuallas, kapea tornijääkaappi
(valinnainen uuni).
• Ruokailutila kaksoispohjan päällä, lisävarusteena
Isofix.
• Helppo pääsy takatalliin, jossa virtapistokkeita ja
fiksut varastointiratkaisut.
• Truma-lämmitys.

PITUUS
6990 mm
LEVEYS
2120 mm
KORKEUS
2750 mm
PAINO
3500-3800 kg
FIAT 6D -MOOTTORI
2,2 140 / 180 HV

• Adrian Comprex-korirakenne hopeanvärisellä
rungolla, valinnainen harmaasävyinen
matkustamo.
• Ainutlaatuinen SunRoof-panoraamaikkuna.
• Kalusteiden tekstiilit ja pehmusteet valittavissa.
• Älykäs keittiö, jossa on kolmen polttimen
kaasuliesi, pesuallas, kapea tornijääkaappi
(valinnainen uuni).
• Ruokailutila kaksoispohjan päällä, lisävarusteena
Isofix.
• Helppo pääsy takatalliin, jossa virtapistokkeita ja
fiksut varastointiratkaisut.
• Truma-lämmitys.

KEITTIÖ

PÖYTÄ

ISTUMA-ALUE

VAATEKAAPPI

MAKUUPAIKKA

KYLPYHUONE

LATTIA

c o m p a c t

ULKOPINNAT

SISÄTILAT

PERUSVALIKOIMAN tekstiilit

u l k o a s u

NAHKA valikoima

SANDY WHITE

BERNICE

LEATHER EDWARD

LEATHER CHARLES

SANDY BROWN

ARNO

BERNICE

LEATHER EDWARD

METALLIC HOPEA

LEATHER CHARLES

VALKOINEN

METALLIC HOPEA

METALLIC HARMAA

LISÄTIETOJA

OSOITTEESTA
FI.ADRIA-MOBIL.COM

* Valitsemasi sisustuksen kanssa voit valita minkä kalustetyynysarjan tahansa.
matkailuautot
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Lisävaihtoehtoja
Tarvikkeet

Pehmusteet ja
kalustetyynyt

Nämä lisävarusteet voit tilata Adriajälleenmyyjältäsi (soveltuvuus voi
vaihdella ajoneuvokohtaisesti):

Voit valita pehmusteiden materiaaliksi
minkä tahansa valikoimasta.

• Markiisi.
• Katolle asennettu ilmastointi.
• Power Pack (aurinkopaneeli ja
litiumakku).
• Polkupyöräteline.
• Vetokoukku.

SOPHISTICATED
CLASSIC

OCEAN
SERENITY

106

adria

matkailuautot

VIOLET
CHIC

AUTUMN
CALMNESS

CHERRY
PUNCH

SPRING
GARDEN

adria MACH
Helpompaa elämää varten.
Älykäs mobiilisovelluksemme ohjaa tärkeimpiä toimintoja, valvoo apuohjelmia, antaa pääsyn navigointitietoihin,
käyttöohjeisiin ja Mobile Office -toimintoihin. Kaikki suoraan älypuhelimesi tai tabletlaitteesi kautta.
Esiasennus vakiona tietyissä malleissa, mahdollisuus asentaa tilausvaiheessa tai jälkitoimituksena.
MACH

MACH PLUS

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.

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, IPradioon ja TV:hen).

KUINKA MACH TOIMII?

Lue lisää osoitteessa fi.adria-mobil.com/mach-app

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
**jos ajoneuvoon on asennettu tämä ominaisuus
matkailuautot
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Maailmanluokan partnerit

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

ADRIAN VAPAA-AJAN AJONEUVOT
OVAT MESTAREIDEN VALINTA.

TINA MAZE
Kaksinkertainen maailmanmestari ja
olympiakultamitalisti. Yksi kaikkien
aikojen parhaista alpinisteista, Tina
Maze Sloveniasta, käyttää Twin
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
matkailuautot
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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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