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Inspirerande äventyr sedan 1965.



Slovenien.  
Din campingdestination.  
www.slovenia.info
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Vår serie 2018 är ditt fönster till en värld av nya 
äventyr, närmare naturen.

Vi är övertygade om att du kommer att njuta av att 
vara en del av familjen Adria eftersom våra husbilar 
erbjuder det bästa i modern stil, komfort och 
specifikationer, inklusive de största panoramafönstren 
och världens första ”sky-lounge” i nya Coral.

Adria har över femtio års erfarenhet av 
fritidsfordonsdesign och tillverkning, vilket 
medför många fördelar när det gäller kvalitet, 
uppmärksamhet på detaljer och val av fordon, 
funktioner och layouter. Alla Adria fordon tillverkas 
i vår toppmoderna fabrik i hjärtat av Europa och 
backas upp med klassledande garantier, ett nätverk 
av över 450 professionella återförsäljare och en 
effektiv reservdels - och eftermarknadsservice.

Älska dina äventyr.

Sonja Gole 
General Manager, Adria Mobil

Kom närmare 
naturen.
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Europe | Middle East | Western Africa
Camping information in four languages

4506.000 campsites and  
camper stops Adria & Sun Living 

dealers

MAPS
GPS

+
+

BACK-COVER

§ Lengths from 3,6m to 5,6m.
§ AL-KO or BPW chassis.
§ Exclusive Adria i-shaped design.
§ Innovative front storage 

compartment.
§ New interior style with a choice 

of textiles.
§ Dinette for 2-5 persons, 

according to layout.
§ New kitchen design with 2 or 3 

gas burners.
§ Innovative storage including 

IKEA® trays.
§ Ergonomic bathroom with 

‘Vanity Pack to go’.
§ Truma heating.
§ Kid’s Pack available.
§ Optional secondary external 

kitchen. 

A NEW STYLE OF CAMPING
FROM ADRIA.
NEW AVIVA.

A

GEBETSROITHER
 Gebetsroitherweg 1
 tel.: 0034 (0) 3612/26 300
 A – 8940 WEISSENBACH/LIENZEN
 www.adria-mobil.com

AU

ADRIA AUSTRALIA
 Global Headquarters
 Nudgee Road 
 Northgate (Brisbane) Qld 4013
 Australia
 www.apollocamper.com

CH

ADRIA MOBIL Schweiz GmbH
 Erlenstrasse 27
 CH – 2555 Brügg / BE
 Tel.: +41 (0) 32 374 41 00
 www.adria-mobil.com/ch

DK

ADRIA CARAVAN A.P.S.
 Petersmindewej 10
 tel.: 0045/75 51 96 00
 DK – 6000 KOLDING
 www.adria.dk

D

REIMO REISEMOBIL - CENTER GMBH
 Boschring 10
 tel.: 0049 6103 400 581
 D – 62329 EGELSBACH
 www.adria-deutschland.de

E

ADRIA DISTRIBUTION SPAIN SLU
 Barri Marqués, 3
 17452 Massanes (Girona)
 tel.: 0034 637 878629
 www.adria-mobil.com/es

F

SOCANOR
 PAE du Haut Villé
 Rue Jean-Baptiste Godin
 tel.: 0033 3 44 14 44 40
 F – 6000 BEAUVAIS
 www.adria-france.com

FI

KABE ADRIA OY
 Sahaajankatu 24,
 FI - 00880 HELSINKI
 www.adria.fi

GB

ADRIA CONCESSIONAIRES LIMITED
 Unit 2 Drury Drive
 Woodhall Business Park
 tel.: 0044 (0) 1787 888 980
 GB – SUDBURY, SUFFOLK CO10 1WH
 www.adriaconcessionaires.co.uk

I

ADRIA ITALIA S.r.l.
 Via Santa Maria Goretti, 8
 tel.: 0039/41 53 50 731
 I – 30174 MESTRE-VENEZIA
 www.adriaitalia.it

IL

LAOFEK CARAVAN & 
CAMPING CENTER
 7 Arie Shenkar St., 
 Petah-Tikva, 4951387, Israel 
 www.laofek.co.il

NL

ADRIA BENELUX B.V.
 Buitendijks 9
 NL – 3356 LX PAPENDRECHT
 tel: 0031 (0)78 615 87 24  
 www.adriabenelux.com

S

ADRIA CARAVAN AB
 Box. 15
 tel.: 0046/36 39 37 50
 S – 56027 TENHULT
 www.adria.se

SI

ADRIA MOBIL d. o. o.
 Straška cesta 50
 tel.: 00 386 (0)7 393 71 00
 SI – 8000 NOVO MESTO
 www.adria-mobil.com

Adria distributors. 2017
Alla nya modeller 
2018 levereras 
med en Camping 
Guide utan 
extra kostnad! 
Upptäck 6,000 
campingplatser 
och kontak-
tuppgifter till 450 
Adria försäljare.

Camping och husvagns 
Guide utan extra kostnad

Living in motion
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Adria har designat och tillverkat fritidsfordon i över 
femtio år. Denna erfarenhet tillsammans med våra 
medarbetares passions och yrkesskicklighet spelar 
en stor roll i utvecklingen av just din nästa husbil eller 
husvagn.

På Adria tillämpar vi intelligent design. Vi optimerar 
användningen av teknologi med de bästa 
tillverkningsmetoderna och materialen. Resultatet blir 
innovativt formgivna fordon med stilren inredning och 
unika lösningar som Adria Smart Kitchen och Adria 
Ergo badrum med hotellstandard.

Adria erbjuder produkter inom alla typer av husbilar, 
husvagnar och vans och har ett stort urval av 
planlösningar. Våra produkter fortsätter att vinna 
utmärkelser för sin design, innovation, kvalitet och 
prisvärdhet.

PASSION OCH 
ERFARENHET.

PRISBELÖNADE 
PRODUKTER.

INTELLIGENT 
DESIGN.1 2 3

Varför Adria?
Passion och erfarenhet spelar roll.



Recognised for Excellence
5 Star - 2017

*För gällande regler och villkor, se vår 
hemsida för mer information
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Adria har branschens mest avancerade produktions-
anläggning, certifierad mot kvalitets- och miljöstan-
darderna ISO 9001 och 14001. Här tillämpas tekniker 
och processer av världsklass, alltid med kvalitet i 
fokus för såväl konstruktion som produktion.

Adrias fordon har ett gott rykte vad gäller kvalitet, 
tillförlitlighet och hållbarhet. Vi använder oss utav 
beprövade produktionstekniker, tillverkar de flesta av 
våra möbler själva och gör löpande kvalitetskontroller 
under hela tillverkningsprocessen.

TOPPMODERN 
PRODUKTIONSANLÄGGNING.

KVALITET OCH 
HÅLLBARHET.4 5

Adrias produkter levereras med en garanti som är 
bäst i branschen. Genom vårt nätverk med över 450 
professionella återförsäljare runtom i Europa erbjuder 
vi komplett reservdelsförsäljning. En kundservice i 
världsklass!

SINNESRO.6



*För gällande regler och villkor, se 
vår hemsida för mer information
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Det finns många husbilsmärken tillgängliga men välj klokt 
eftersom allt sitter i detaljerna. 

På Adria gör vi saker annorlunda och med vårt 2018-sortiment 
finns det ännu mer komfort! Upptäck mer på sidan 21. 

NYA TWINMODELLER 2018.

VI GÖR SAKER ANNORLUNDA.

Nyheter säsong 2018
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Vårt partnerskap med KTM i 
Motocross MXGP VM är ett 
exempel på hur vi gör saker 
annorlunda. KTM Twins flotta 
var specialbyggd för KTM 
Motocross-laget, men för mer 
vardagliga skäl att välja ett 
Adria Twin, se sidan 39.

Säsong 2018 visar nya premiummodeller, Twin T, på Fiat Ducato med förbättrad Titan-
inredning, inklusive mer slitstarka möbler och ett urval av textilier. Finns i tre externa 
färger, alla med ny grafik och upp till sex planlösningar med höga specifikationer och 
Truma uppvärmning.

Adria Twin modeller finns på Fiat 
Ducato och nu även på Citroen 
basbilar. Det nya Twin C-intervallet 
på Citroen Jumper-chassit 
drar nytta av den nya Euro6-
generationen Blue HDI-motorer 
med AdBlue, som erbjuder lättare 
vikt, förbättrad bränsleeffektivitet 
och en dynamisk enhet med 
starkt kraft och vridmoment.

NEW TWIN C MODELS.  
Fiat eller Citroen. Ditt val.  

NYA TWIN T 
Premium Titan interior.

KLAR ATT TÄVLA MED KTM
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Vans
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sida

26

TWIN T

sida

30

TWIN

sida

34

TWIN C
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Twinutbudet



TWIN T

TWIN

TWIN C
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Smidig och 
anpassningsbar.

TWIN 
SERIEN

Adrias utbud av smidiga och anpassningsbara van-konverteringar, som heter 
Twin, erbjuder utmärkt praktiska och bekväma husbilar för snabba resor och 
längre semestrar. Välj bland nya Twin T-modeller, våra populära Twin-modeller på 
Fiat Ducato eller välj våra Twin C-modeller på Citroen Jumper-chassit.
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Designad för att upplevas
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Detaljerna 
avgör.
Vid utformningen av ett fritidsfordon räknas detaljerna 
och varje centimeter. Vetenskapen om planlösning 
och konstruktion, så att allt är på rätt ställe, har vi lärt 
oss  under årtionden och Adria ger denna erfarenhet 
till alla fordon.

Med vårt 2018-sortiment finns det ännu mer komfort 
med nya badrumslösningar som ger mer utrymme och 
lättare tillgång till sovrummet i många planlösningarar. 

 
Upptäck mer om våra  
husbilar på

se.adria-mobil.com

UPPTÄCK 
MER

*Vissa funktioner finns inte på alla modeller.
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BEKVÄMA BÄDDAR

Ett brett urval av optimalt dimensionerade bäddlösningar och bekväma 
kvalitetsmadrasser i olika storlekar. Bäddar
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FLEXIBLA PLANLÖSNINGAR

Stilren inredning med känsla av rymd och smarta funktioner. Utmärkt integrering 
med förarkabinen, stora flexibla matplatser och ett stort urval av planlösningar. Boende
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PRAKTISKT KÖK

Intelligent designade och ergonomiska kök där var sak har sin plats. Integrerade 
funktioner och utrustning av högsta kvalitet. Praktiska funktioner och massor av 
förvaringsutrymme.

Kök
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ADRIA ERGO BADRUM.

Nya badrumslösningar erbjuder 20 cm mer utrymme och lättare tillgång till 
sovrummet i många planlösningar.Badrum
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Smarta lösningar Adrias Twin-serie erbjuder en rad smarta lösningar såsom användarvänlig digital kon-
troll, flexibel förvaring och tillval som exempelvis elektrisk integrerad myggnätsdörr. På 
vissa modeller finns utdragbart badrum med fällbart handfat.

EXCLUSIVE FEATURES
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*För gällande regler och villkor, se vår 
hemsida för mer information
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Designad för prestation
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1 6

2 7

3 8

4 9

5 10ISOLERING.
Alla Adria skåpbilar är byggda med ”Thermo-build”-
standard som optimerar användningen av avancerade 
isoleringsmaterial, uppvärmningslösning och 
luftflödeshantering.

KUNDSERVICE.
Adria erbjuder en klassledande två års generell garanti och 
sju års garanti mot väta som standard med köpoptioner för 
att förlänga täckningen. Backas upp av ett professionellt 
återförsäljarnätverk med över 450 återförsäljare och en 
effektiv eftermarknads service.

INTELLIGENT DESIGN.
Utformad med över femtio års erfarenhet, används varje 
utrymme för bekvämt boende och full funktionalitet. Det 
finns ett urval av basfordon, planlösningar och utrustning 
och intelligenta lösningar som USB-uttag och våra exklusiva 
badrumsdesigner och TV-apparater som du kan titta på från 
vardagsrummet eller sovrummet.

KAROSSKONSTRUKTION.
Adrias tillverkningsprocess säkerställer optimal konstruktion 
och integritet i fordonet vid husbilsomvandlingen. Adria 
Twins har dubbla sidoväggar med solid invändig vägg 
och sandwich-golvpanels konstruktion, alla med inbyggd 
isolering.

VENTILATION.
Alla våra vans är designade med Adrias Air Flow System, ett 
integrerat luftflöde- och ventilationssystem, som optimerarar 
ventilation med kyla och värme.

MÖBLER OCH FÖRVARING.
Adria tillverkar de flesta av sina egna möbler,vilket ger full-
ständig kvalitetskontroll och för säsong 2018 finns det nya, 
mer bekväma interiörer och flexibelt förråd.

SÄKERTHET OCH CHASSI.
Adria Twins är perfekt integrerade på Fiat Ducato (med upp 
till fyra Euro6-motorval) och nu också på Citroen Jumper 
(med upp till 3 Euro6-motorval) och en rad drivhjälpmedel. 
Också förinstallation för backkamera för att hjälpa till med 
parkering och backning.

FÖNSTER OCH DÖRRAR.
Ny bakre dörrkonstruktion med förbättrade foder och tonade 
fönster. Våra fönster är gjorda med en unik gjutningsprocess 
för kvalitet och prestanda. Och våra elektriska drivna skjut-
dörrar är också ett populärt tillval.

VÄRME.
Adria Twins är lämpliga för året runt användning och 
erbjuder värmesystem av Truma, Alde och Webasto 
beroende på vald modell.

KOMFORT OCH SÄKERHET.
Smarta lösningar möjliggör bekvämt boende hemifrån med 
förar- och passagerarsäkerhet integrerad i designen. ISOFIX 
barnstolsfästen finns även som tillval på alla modeller. Adria 
säkerställer även en säker och bekväm gasförsörjning 
genom en innovativ mono-kontroll av gastrycksregulatorn.

Vi gör saker 
annorlunda.  
Det finns många märken av husbilar tillgängliga 
men välj en Adria Twin där allt är noggrant utformat, 
utvecklat och testat för att säkerställa din säkerhet, 
komfort och njutning när du är på dina äventyr. Vi 
har identifierat 10 nyckelpunkter som förklarar varför 
Adria ‘gör saker annorlunda’.

DISCOVER 

2018
SEASON HIGHLIGHTS

INSPIRATIONS
Summer 2017    /    EDITION 6

ADVENTURERS: NEW MATRIX DESTINATIONS: GREECE INSPIRED: NEW ACTION CAMPING WORLD: NEW CORAL

NEW CORAL 2018

BLUE-SKY THINKING

Upptäck mer om Adria och fler 
resmål i vårt onlinemagasin, 
Inspirations, på  

se.adria-mobil.com

INSPIRATIONS
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Klimatkontroll

ISOLERING
Alla Adria vans är byggda för våra unika ”Thermo-
build” -standard och testas i kylkammare. 
Detta optimerar användningen av avancerade 
isoleringsmaterial, uppvärmningssystem och 
luftflödeshantering, så du kan räkna med att inte 
hitta några ”kalla fläckar” och med en trevlig och 
kontrollerbar miljö.

VÄRME 
Adria Twins erbjuder en valmöjlighet för värmesys-
temet. Välj det populära Truma värmesystemet som 
blåser varm luft, eller på valda modeller väljer du helt 
integrerad Alde-uppvärmning. Eller välj Webasto 
dieseluppvärmning, monterad under golvet för utrym-
mesbesparing och effektiv varmluftsuppvärmning.

Utvalda modeller erbjuder dessutom Webasto 
dieselvärmesystem, som plaserats under golvet och 
ger på ett utrymmebesparande och effektivt sätt  
varmluft som värmer din Twin, utan gasbehov.

Dessutom garanterar vårt tillval av elektriska 
golvvärmesystem att 90 % av golvytan är täckt av 
värmefolien, vilket är mer än vad något annat märke.

Se vår hemsida för tekniska detaljer för olika modeller.

Adria Twins kan användas året runt och erbjuda det 
mest omfattande valet av värmesystem som är till-
gängligt, vilket i kombination med våra unika Thermo- 
byggstandard för isolering och luftflödeshantering 
betyder att våra Twins nu erbjuder ännu mer komfort.

AIR-FLOW
Alla Adria vans är utformade med det integrerade Adria 
Air Flow systemet för ventilation och optimal cirkulation 
av luft, kylning och uppvärmning, enligt standard EN721.

AIR-CONDITIONING
Du kan också lägga till luftkonditionering som ett återför-
säljareanpassat alternativ.



TWIN T/ TWIN TWIN C

2018 VANS  |  ADRIA  |  23

Fordon

En rad  Euro6 2,3 l Multijet-motorer som 
är bäst i klassen med 130, 150 och 180 
hk alla med lågtrycks-EGR (ingen AdBlue).

Lättare körning med funktioner som en 
robotiserad Comfort-matic växellåda som 
tillval. På den manuella växellådsversionen 
kommer växelindikatorn som standard.

Infotainment val som Bluetooth radio, 
MP3 och navigationsalternativ.

Drivhjälpmedel inklusive praktisk Tablet/
Smartphone-hållare med USB-kontakt.

Alternativen inkluderar alternativ för 
elektronisk stabilitet (ESP), styrning för 
elektronisk stabilitetskontroll (ESC), 
Traction och Hill Descent Control (HDC) 
och hastighetsbegränsare.

En rad nya 2.01 Blue HDI Euro6-motorer med 
130 och 163 hk alla med SCR AdBlue-teknik.

Lägre vikt, bränsleeffektiva motorer med 
ett val på 130 och 160 hk och starkt 
vridmoment.

Tillgängliga elektroniska drivhjälpmedel 
inkluderar ESP, ESC, Traction och Hill 
Descent Control och Speed Limiter-
alternativ.

Bluetooth-radio, MP3-spelare kompatibla 
och integrerade navigeringsalternativ.

Endast manuell växellåda.

Ny för säsong 2018 är 16” hjul som tillval för 
35 l chassit.

FIAT 
DUCATO

CITROËN 
JUMPER
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LED-ljus.

Val av basfordon och de 
senaste EUro6-motorerna 
och drivhjälpmedel.

Enkelt åtkomlig sidodörr, med 
inbyggd myggskärm, dörrstropp 
och  elektrisk drift som tillval.

Förinstallation 
för backkamera 
om tillval.

Tonade fönster 
på sidan och 

baksidan.

Nytt val av yttre färger och 
2018 säsongens grafik.

Twin serien Twin husbilarna är perfekt integrerade på basfordonet som gör dem lätta att köra 
och använda, oavsett om de används för fritidsändamål eller dagligen. De erbjuder 
också ett antal användbara exteriörfunktioner som visas nedan.
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Intelligent designat kök 
med val av kylteknik, 
beroende på modell.

Nya badrumslösningar 
och extra utrymme.

Ny interiördesign med 
ett urval av textilier.

Förbättrad tillgång till det 
bakre sovrummet.

Överliggande 
och flexibelt 

förvaringsutrymme i hela 
bilen.

Flexibel dinette för 
komfortabla och 
praktiska egenskaper.

Twininteriörerna har förbättrats säsongen 2018 med nya utrymmesbespa-
rande lösningar och ny inredning och nytt textilval.
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Twin T
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Premium Twin med en sportig och aktiv fritidskaraktär. Upp till 3 modeller med höga 
specifikationer och smarta planlösningar.

Fler bilar i stil med ett urval av tre yttre metallfärger, ny grafik och ny Titan-interiör med 
förbättrat repmotstånd och ett urval av textilier.

Titan



600 SPT

4
Karosslängd (mm) 5998
Totalbredd (mm)   2050

2

640 SLX

4
Karosslängd (mm) 6363
Totalbredd (mm)   2050

2

600 SP

4
Karosslängd (mm) 5998
Totalbredd (mm)   2050

2
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Twin T UtrustningPlanlösningar

 Antal bäddar       Antal platser       Kök       Bord       Sittgrupp       Garderob       Bäddar       Badrum       Golv
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se.adria-mobil.com

MER TEKNISK 
INFORMATION

Brivido

Leather Edward

• Fiat Ducato med val av Euro6-motor, 
förarhjälpmedel och manuell eller automatisk 
växellåda.

• Val av yttre färger med ny exteriörgrafik och LED-
belysning vid markisen.

• Elektrisk skjutdörr tillval på de flesta modellerna.

• Intelligent utformat kök med val av kylskåp, 
beroende på modell.

• Nya badrumslösningar, nu med mer utrymme.

• Modern inredning (Titan)

• Elektrisk golvvärme, elpatron (4E) samt uppvärmd 
spillvattentank  som standard

LÄNGD 5998 - 6363 MM

BREDD 2050 MM

HÖJD 2580 MM

VIKT 3300 - 3500 KG

MOTOR FIAT 2,0 115 HP - 2,3 180 HP

Inredning / klädslar NyckelfunktionerFärger

Teknisk data691 grå metallic

632 svart metallic

611 silver aluminium metallic
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Twin
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Twin-modellerna, med en mångsidig karaktär och ett brett utbud av planlösningar och 
funktioner. Upp till 5 modeller med höga specifikationer och smarta planlösningar.

Snyggt och praktiskt, med ett urval av upp till sex exteriörfärger, ny grafik och 
inredningsdesign Malaga och ett urval av textilier.

Malaga



640 SLX**

4
Karosslängd (mm) 6363
Totalbredd (mm)   2050

2

600 SP**

4
Karosslängd (mm) 5998
Totalbredd (mm)   2050

2
600 SPT

4
Karosslängd (mm) 5998
Totalbredd (mm)   2050

2

2+2

600 SPT Family*

4
Karosslängd (mm) 5998
Totalbredd (mm)   2050

4

640 SL

4
Karosslängd (mm) 6363
Totalbredd (mm)   2050

2
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Twin

**

*

(Opt.)

UtrustningPlanlösningar

 Antal bäddar       Antal platser       Kök       Bord       Sittgrupp       Garderob       Bäddar       Badrum       Golv
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• Fiat Ducato med val av Euro6-motor, 
förarhjälpmedel och manuell eller automatisk 
växellåda.

• Val av yttre färger med ny exteriörgrafik och LED-
belysning vid markisen.

• Elektrisk skjutdörr tillval.

• Inredningsdesign Malaga.

• Nya badrumslösningar, nu med mer utrymme.

• Intelligent utformat kök med val av kylskåp, 
beroende på modell.

• Val av värmesystem från Truma, Alde och Webasto.

• Elektrisk golvvärme, elpatron (4E) samt uppvärmd 
spillvattentank  som standard

LÄNGD 5998 - 6363 MM

BREDD 2050 MM

HÖJD 2580 MM

VIKT 3300 - 3500 KG

MOTOR FIAT 2,0 115 HP - 2,3 180 HP

se.adria-mobil.com

MER TEKNISK 
INFORMATION

Inredning / klädslar NyckelfunktionerFärger

Teknisk data

611 silver aluminium metallic

691 grå metallic

632 svart metallic

199 röd

505 batikorange metallic

549 vit

Leather Fumo

Louis
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Twin C
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De mångsidiga Twin C modellerna på Citroen Jumper med ett urval av planlösningar och 
funktioner. Upp till 3 modeller finns alla med höga specifikationer och smarta planlösningar.

Snyggt och praktiskt, med ett val av två yttre färger, ny grafik, Inredningsdesign Malaga och 
ett urval av textilier.

Malaga



600 SPT

4
Karosslängd (mm) 5998
Totalbredd (mm)   2050

2

640 SLX

4
Karosslängd (mm) 6363
Totalbredd (mm)   2050

2

600 SP

4
Karosslängd (mm) 5998
Totalbredd (mm)   2050

2
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Twin C UtrustningPlanlösningar

 Antal bäddar       Antal platser       Kök       Bord       Sittgrupp       Garderob       Bäddar       Badrum       Golv
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• Citroen Jumper med val av Euro6-motor, förarhjälp 
och manuell växellåda.

• Val av yttre färger med ny exteriörgrafik och LED-
belysning vid markisen.

• Inredningsdesign Malaga med val av textilier.

• Elektrisk golvvärme, elpatron (4E) samt uppvärmd 
spillvattentank  som standard

• Nya badrumslösningar, nu med mer utrymme.

• Isofix som tillval.

LÄNGD  5998 - 6363 MM

BREDD  2050 MM

HÖJD  2580 MM

VIKT  3300 - 3500 KG

MOTOR CITROËN 2,0 130 HP - 2,0 160 HP

se.adria-mobil.com

MER TEKNISK 
INFORMATION

Inredning / klädslar NyckelfunktionerFärger

Teknisk data

silver aluminium metallic

vit

Leather Fumo

Louis
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Tina Maze från Slovenien är en av de bästa skidåkarna 
genom tiderna. En extremt duktig idrottare med hela 
13 OS- och VM-medaljer, dubbel världsmästare 2015 
och fick högsta poängen någonsin i världscupen 
2012-13. Tina kör en Adria Sonic Supreme.

Tina Maze, dubbel världsmästare och två OS-guld.

Partners i världsklass
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Adrias filosofi om ett „liv i rörelse“ kan inte exemplifieras bättre än av vårt stöd 
för cykling. Adria-Mobil Cycling Team är det bästa slovenska cykellaget på UCI 
European Tour under de senaste sex åren. För mer information besök www.adria-
mobil-cycling.com
Adria Mobil Cycling Team gör en stor insats för att utbilda och uppfostra unga 
cykeltalanger och betraktas som en „språngbräda“ för slovenska cykelproffs.

År 2017 levererades fyra anpassade Adria Twins till Red Bull KTM fabrikens Racing 
Motocross Team för att stödja deras MXGP Championship-kampanj. Och sedan 
2013 har Adria husbilar använts på Dakar Rally i Sydamerika av KTM, vilket hjälper 
dem att vinna med Adria fem gånger i rad. De bästa tävlingslaget väljer de bästa 
fritidsfordonen för kvalitet, tillförlitlighet och komfort.

Adria Mobil Cycling Team.

Living in motion Extrem prestanda
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Adria Caravan AB

Box 15

560 27 TENHULT

SVERIGE

http://se.adria-mobil.com/vans/

Slovenien. Din campingdestination. www.slovenia.info


