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Každý vůz
Adria má
co říct.

SEZNAMTE SE
S NOVOU GENERACÍ
ALPINA

Navržen pro maximální výkon.

SONIC

Styl, výkon a pohodlí –
vše v jednom.

TWIN SPORTS

Sportovní, nebo rodinná
dodávka? Obojí.

MATRIX&CORAL

Nové modely Axess vstupují do
nové generace.

INSPIRUJÍCÍ DOBRODRUŽSTVÍ
Poznejte svobodu a dobrodružství
na cestách po Norsku a Itálii.

Nezávislé cestování rekreačním vozem podle vašeho
plánu a s vlastním ubytováním je úžasný způsob, jak
pozvednout pocit svobody a duševní pohody.
Článek s názvem Na volném čase záleží je příběhem
zákazníka z Norska, který zachycuje jeho podstatu, a v
článku Láska na první pohled najdete užitečné tipy ke
koupi prvního karavanu. Také se snažíme o nalezení
sladkého života v modelu Compact.

úvod

Představíme vám nový Fiat Ducato a naši novou generaci
modelu Sonic, který nabízí styl, výkon a pohodlí, a to vše
v jediném vozidle. Také se podíváme na nejprodávanější
modely Axess z řady Matrix a Coral, které nabízejí větší
výběr a hodnotu.
Společnost Adria je předním výrobcem na rostoucím trhu
obytných vozů, proto se podrobně podíváme na všechny
čtyři nové modely Twin Sports. A vydali jsme se za zimní
pohádkou mimo sjezdovky s freeridery na lyžích Elan.

inspirace pro vaše dobrodružství
Představíme vám novou generaci karavanu Alpina a
podíváme se na exkluzivní uspořádání modelu Adora.
V dobrém i ve zlém prozkoumáme nový model Action Sport.
Podíváme se na to, jak letecký design pomáhá utvářet
novou generaci karavanů, a vydáme se na stylové
kempování ve zrenovovaném karavanu, který je
zajímavou částí příběhu o udržitelnosti.
Ambasador značky Adria, Primož Roglič, přední světový
cyklista, se s námi podělí o svých dvanáct bouřlivých
měsíců strávených na cestách.
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DESIGN KARAVANU
Jak aerodynamika pomáhá utvářet
novou generaci.

ZIMNÍ POHÁDKA
Freeriding s lyžemi Elan.

PRIMOŽ ROGLIČ
Exkluzivní rozhovor s předním
světovým cyklistou.
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VINTAGE KARAVANY
Může být renovace atraktivní?
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MATRIX A CORAL
Nové modely Axess.

SONIC
Seznamte se s novou generací.

NOVÝ FIAT DUCATO
Výkon pro vaše další dobrodružství.

ALPINA
Seznamte se s novou generací.

ADORA
Exkluzivní uspořádání.

ASTELLA
Oceňovaný model Astella, jen o něco kratší.

TWIN SPORTS
Sportovní, nebo rodinná dodávka?
Obojí.

NA VOLNÉM ČASE ZÁLEŽÍ
Dobrodružství v Norsku.

ŽIVOT JE KRÁSNÝ
Itálie v modelu Compact.

LÁSKA NA PRVNÍ POHLED
Průvodce koupí karavanu pro
začátečníky.

59

ACTION
Nový sportovní model
snese dobré i zlé.
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Životní styl

„Ty nejlepší chvíle zažíváme
venku v přírodě. Život venku
milujeme. Je úžasné vyjet si do
okouzlující krajiny a dlouze si
užívat nádherné výhledy.“

Na
volném
čase
záleží.

ŽIVOT V OBYTNÉM VOZE NÁM VŠE USNADŇUJE. MÁME
MOŽNOS T DOS TAT SE TAM, KAM CHCEME. NEEXIS TUJE
NIC ÚŽASNĚJŠÍHO NEŽ KEMPOVÁNÍ. POSKYTUJE NÁM
MOŽNOS T VÝBĚRU A POBYTU V PŘÍRODĚ.

Žijeme na malém místě zvaném Bjerkvik v severní
části Norska. Přímo pod okny máme dostatek nádherné
přírody a možnost volně kempovat. Představte si, že se
ráno vzbudíte a každý den vás z okna ložnice čeká nový
výhled. Právě tam začíná na prahu dveří nová horská
túra; náš přístup k životu znamená „pamatovat si, že na
volném čase záleží“. To je životní styl, jehož součástí je
rekreační vozidlo. Obytný vůz používáme od konce dubna
do konce září. Na víkendové výlety se nevydáváme zase
až tak daleko od domova, jedna cesta nám trvá tak jednu
až čtyři hodiny.

připraveno spolu s frodem a gro nikolaisenovými, zákazníky společnosti adria
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Máme štěstí, že se z našeho domova můžeme snadno dostat na
ta nejkrásnější místa, která severní Norsko dokáže nabídnout.
Místa jako Vesterålen, Lofoty, Steigen a Senja. Jde o oblíbené
destinace návštěvníků Norska.
Během prázdnin cestujeme převážně po Norsku a někdy
projíždíme i přes naše sousední země, Švédsko a Finsko.
Snažíme se najít si naše nové oblíbené místo! Dovolené jsou
pro nás jako velmi dlouhé víkendy a umožňují nám dělat to, co
máme nejraději.

Náš vůz Sonic nás vozí po neobjevených cestách za novými
dobrodružstvími. Podnikáme výlety za městským životem do měst,
za fjordy, do hor nebo jen tak do přírody. Výlety do měst jsou skvělé!
Užíváme si koncerty, muzea a dobré jídlo a pití v útulných restauracích
a vychutnáváme si ten pulzující život města.
Trávíme ale také dny plné lenošení v blízkosti obytného vozu a
užíváme si volno, odpočíváme, čteme si, posloucháme hudbu a
užíváme si čas strávený společně, abychom tak unikli hektickém
dnům v práci a doma. Když je špatné počasí, můžeme sledovat
film z Netflixu na televizi a užívat si pohodu uvnitř našeho útulného
a krásného domova na kolech. Obytný vůz nám poskytne vše, co
potřebujeme, abychom si užili den v pohodlí a přepychu.
Pamatujte, že na volném čase záleží.

PO HORSKÉM VÝŠLAPU NENÍ
NIC ÚŽASNĚJŠÍHO, NEŽ SI NAJÍT
JEZERO A PONOŘIT SE DO SVĚŽÍ
VODY, TAKŽE S SEBOU V BATOHU
VŽDY MÁME MÝDLO A RUČNÍK.
KDYŽ SE VRÁTÍME DO SVÉHO
OBYTNÉHO VOZU, STAČÍ NÁM
JEN JEDNODUCHÁ ŽIDLE, NĚCO
K PITÍ, POTOM SI ROZPÁLIT GRIL
A UDĚLAT SI NĚCO DOBRÉHO
K JÍDLU. DÁVÁME PŘEDNOST
GRILU NA DŘEVĚNÉ UHLÍ,
PROTOŽE JÍDLO NA NĚM JE VŽDY
CHUTNĚJŠÍ.

NĚCO MÁLO O NÁS

Frode Nikolaisen s manželkou Gro
Nikolaisenovou, oběma je 54. Gro
pracovala jako zdravotní sestra;
Frode pracoval v norské armádě.
Žijí v Bjerkviku v severní části Norska.
Vlastní model Sonic.
sledujte Froda:

@frode_nikolaisen
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Karavany

V 60. letech 20. století byla společnost Adria první, která nabízela ve
svých skandinávských modelech vytápění teplou vodou Alde, a první,
která nabízela okna s dvojitým sklem nabízející pohodlí po celý rok.
V poslední době se charakteristickým znakem řady Alpina stala velká
panoramatická okna.

MODEL ALPINA NOVÉ GENERACE

NAVRŽEN PRO
MAXIMÁLNÍ VÝKON
Nová generace modelu Alpina na nejvyšším
stupínku moderního vývoje.

„Je pro nás důležité,
abychom navrhovali a
konstruovali kvalitní
karavany s důrazem na
výkon, jasný, elegantní
a prostorný interiér i
mimořádné pohodlí a teplo
po celý rok. Nový model
Alpina je krokem kupředu,
pokud jde o design a
výkonnost karavanu.“
Erna Povh. Adria, produktový
manažer pro karavany

2x / 3x

ZA V Y T VOŘE N Í M N OV É ŘA DY A L P I N A
S TOJ Í P Ě T P ŘÍ B Ě H Ů:

I N S P I ROVA N Ý DE S I GN

Inovace byla vždy součástí
filozofie značky Adria.
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Designéři ze společnosti Adria se nechali inspirovat
oblohou, využili aerodynamické odborné znalosti od
leteckých konstruktérů a zkušenosti z modelů Astella
a Adora a vytvořili tak specifický nový exteriér a prvky
pro zajištění maximálního výkonu.
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C H A R AK T E R IS T IC K É PRV K Y

DOM ÁC Í P OH ODA

Mimořádně velké panoramatické okno zajišťuje dostatek světla, dojem prostornosti a u většiny
uspořádání také pocit „otevřeného bydlení“.

Elegantní interiér s většími prostory, jemnějšími a celistvějšími tvary a zvláštní atmosférou. Detaily ze skutečného dřeva,
prémiové chromované profily a jemnost zajištěná použitím materiálů prvotřídní kvality.

VÝKONNÝ PODVOZEK AL-KO
s podvozkem Knott u modelů se dvěma nápravami.

HLINÍKOVÁ KOLA ADRIA
dotvářejí celkový vzhled.

NOVÁ LED SVĚTLA

NOVÉ AERODYNAMICKÉ DIFUZORY ,
vypadají stylově a zlepšují účinnost tažení.

S TYLOVÉ PRVKY Z BROUŠENÉHO HLINÍKU
a chromované označení dodává prémiový vzhled.

poskytují automobilový styl a funkčnost.

„Skutečně čisté
automobilové linie.
Elegantní nový
přední tvar s velkým
panoramatickým oknem a
novými aerodynamickými
pomůckami, včetně zadního
spoileru a difuzorů pro
lepší účinnost tažení. Je
zde nová zadní stěna s
krásně integrovanými
multifunkčními LED světly.
Erna Povh. Adria, produktový
manažer pro karavany

12

PROHLÉDN TE
SI ONLINE

Prozkoumejte karavan v režimu 360°, prohlédněte
si uspořádání, specifikace a technické údaje a
vyzkoušejte náš konfigurátor produktů na adrese
cz.adria-mobil.com. Modely, specifikace a
uspořádání se mohou v jednotlivých zemích lišit.

Lenoška pro odpočinek i práci, s elektrickým
nastavením (volitelná výbava u konkrétních
uspořádání).
Detaily ze skutečného dřeva, prémiové
chromované profily a jemnost zajištěná
použitím materiálů prvotřídní kvality.
13
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MOD ERNÍ OBYTNÉ PR OS TORY

I N S P I ROVA N Á ŘE Š E N Í
KUCHYNĚ

Elegantní obytné prostory navržené bez kompromisu,
pro praktičnost a pohodlí bydlení v kteroukoli roční dobu.

OBÝVACÍ POKOJ
„Otevřené bydlení“ pod panoramatickým oknem
(u většiny uspořádání) s přirozeným světlem.
Flexibilní obytný prostor s pohodlnou pohovkou a
nastavitelnými opěrkami hlavy.
Prakticky umístěná televizní skříňka navozující
domácí pohodu a mimořádně velký úložný prostor
u jídelního koutu.

Inspirovaná domácími kuchyněmi,
s větším prostorem na pracovní
desce, úložným prostorem a
chromovými prvky. Nejlepší možné
spotřebiče, včetně velké chladničky,
trouby a digestoře. Krájecí prkénko
ze skutečného dřeva.

Vše bylo vylepšeno díky inovativním řešením
pro inspirované bydlení.

VNĚJŠÍ LED
OBRYSOVÉ
SVĚTLO
Doplňte si v exteriéru
tato volitelná LED světla,
díky nimž se každý večer
stane speciální událostí.

ÚLOŽNÉ
PROS TORY
Úložný prostor na plynovou
láhev a volitelné přihrádky
Smart Box. Chytré úložné
prostory s multifunkčními
profily a vyjímatelným
koupelnovým řešením.
Skříně a vyduté horní
skříňky maximalizují objem
úložných prostor.

DOBÍJECÍ
LAMPA
MULTIMÉDIA
LOŽNICE
Model Alpina uloží v závislosti na
uspořádání k pohodlnému spánku až 9
osob. Všechny formáty ložnice, s vyššími
postelemi a pružinovými matracemi, s
kryty matrací ze studené pěny pro větší
pohodlí. Regulovatelné interiérové osvětlení
a výběr z měkkých kašmírových přikrývek
a polštářů. Dostatek úložného prostoru na
oblečení a osobní potřeby.
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Zábava pomocí nového audio systému,
Bluetooth zesilovače, bodů a držáku na televizi
a několika USB portů. Nový digitální ovládací
panel Adria ovládá hlavní funkce a služby.

KOUPELNA
Díky velkému umyvadlu, skvělému osvětlení a
optimálnímu úložnému prostoru se budete cítit jako
v lázních. Věž Alde s úžasným topením, prouděním
vzduchu a tlakovou sprchou.

USPOŘÁDÁNÍ
Všechna uspořádání
naleznete na adrese
cz.adria-mobil.com.

kterou si
můžete vzít s
sebou ven.

ADRIA
MACH
Chytrá mobilní
aplikace Adria
je standardním
doplňkem volitelné
výbavy MACH Plus.
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Obytné vozy

NOVÉ MODELY AXESS VOZŮ MATRIX A CORAL

MATRIX
Díky moderním obytným prostorům,
praktickým prvkům, včetně přední zvedací
postele, nastavuje model Matrix nová
srovnávací kritéria pro víceúčelové použití.
Je čas žít co nejlépe.

NOVÉ MODELY AXESS VSTUPUJÍ DO NOVÉ GENERACE.
Naše nejprodávanější řady obytných vozů, Matrix a Coral, nabízejí nové modely Axess,
které poskytují více prostoru, nová kratší uspořádání a vyšší hodnotu.
Všechny modely jsou k dispozici na platformě nového Fiatu Ducato;
modely Axess také na platformě Citroenu Jumper.

Modely Supreme, Plus, Axess
s výběrem uspořádání.
CORAL
Díky střešnímu oknu SunRoof v exkluzivním
designu od společnosti Adria nastavuje model
Coral nová srovnávací kritéria pro styl a
pohodlí. Je čas sledovat oblohu!

+ USPOŘÁDÁNÍ
+ STYL
+ VÝBĚR

Modely Supreme, Plus, Axess s výběrem
uspořádání.

PROHLÉDN TE
SI ONLINE

+ HODNOTA

Prozkoumejte karavan v režimu 360°,
prohlédněte si uspořádání, specifikace a
technické údaje a vyzkoušejte náš konfigurátor
produktů na adrese cz.adria-mobil.com.

VÝBĚR STYLU NÁBYTKU.
Vyberte si nábytek ve stylu Cashmere, pokud dáváte
přednost elegantnímu bílému vzhledu, nebo ve stylu
Naturale, pokud se vám více líbí skandinávský vzhled.

MATRIX AXESS _NATURALE
16

CORAL AXESS_CASHMERE
Modely, specifikace a uspořádání se mohou v jednotlivých zemích lišit.
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VYBERTE SI MODEL MATRIX, POKUD POTŘEBUJETE VÍCE PROSTORU NA SPANÍ, A TO DÍKY LOŽNICI NAVÍC S PŘEDNÍ
ZVEDACÍ POSTELÍ; VYBERTE SI NOVÝ MODEL CORAL, POKUD DÁVÁTE PŘEDNOST OTEVŘENĚJŠÍMU BYDLENÍ POD
STŘEDNÍM A PANORAMATICKÝM OKNEM V EXKLUZIVNÍM DESIGNU OD SPOLEČNOSTI ADRIA, KTERÉ DODÁVÁ
INTERIÉRU SVĚTLO A DOJEM PROSTORNOSTI.

INSPIROVANÝ DESIGN

Inspirovaný design s mimořádným
stylem, díky němuž bude každý den
novým dobrodružstvím.

HLAVNÍ PRVKY MODELU AXESS:
• Nový Fiat Ducato nebo Citroen Jumper.
• Konstrukce karoserie Comprex v bílém provedení.
• Dynamický přední kryt s integrovanými světly.
• Zešikmený design zadní stěny s LED světly.
• Velký servisní prostor se zdrojem energie a světly.

DOMÁCÍ POHODA

Pohodlné domácí prostředí, skvělý obytný
prostor a praktické funkce.

HLAVNÍ PRVKY MODELU AXESS:
• Elegantní interiér se zvláštní atmosférou.
• Ladné obytné prostory pro pohodlné bydlení.
• Výběr stylů nábytku a textilií.
• Skutečné pohodlné pohovky a postele.
• Topení Truma.

ŘADA NOVÉ GENERACE
MATRIX SUPREME

MATRIX PLUS

MATRIX AXESS

CORAL SUPREME

MODERNÍ
OBYTNÉ PROSTORY

18

CORAL PLUS

CORAL AXESS

Vše je navrženo se zaměřením na váš
způsob života.

CHARAKTERISTICKÉ PRVKY

INSPIROVANÁ ŘEŠENÍ

Exkluzivní charakteristické
prvky Adria.

Inovativní řešení pro
inspirované bydlení.

HLAVNÍ PRVKY MODELU AXESS:
• Střešní okno SunRoof (Coral) v exkluzivním designu Adria.
• Panoramatické okno se stíněním a větráním (Matrix).
• Integrovaná přední zvedací postel (Matrix).
• Dvojitá podlaha s úložným prostorem.
• Modulární LED zadní světla.

HLAVNÍ PRVKY MODELU AXESS:
• Digitální panel Adria ovládá hlavní funkce.
• Interiérové, LED a bodové osvětlení.
• Multimediální stěna, držák na televizi, USB port, nabíječka na telefon.
• Prostorné horní skříňky.
• Centrální servisní prostor pro služby.
19

Obytné vozy

TWINS / TWIN SPORTS

ZROZEN K DOBRODRUŽSTVÍ.
Nová generace řady Twin Sports je dalším důvodem, proč se modely Adria Twin staly v
posledních letech často doporučovanými obytnými vozy. Všechny se vyznačují důmyslnou
výklopnou střechou, která přidává další obytný prostor, a rovněž inovativními řešeními,
díky kterým jsou tyto oceňované a originální modely Twin tak oblíbené.
ŠEST DŮVODŮ, PROČ JSOU OBYTNÉ VOZY ADRIA PŘEDNÍMI NA TRHU.
1.
Střešní okno SunRoof v exkluzivním designu
(Twin Supreme, Twin Sports).

2.
Exkluzivní otevřený design interiéru v provedení
„chaty“ (všechny modely).

3.
Možnost ubytování ve výklopné střeše v exkluzivním
designu (Twin Sports).

4.
Pokročilá izolace s dostupným vytápěním
Alde, Truma a Webasto.

5.
Výběr základních vozidel a výběr uspořádání
pro všechny uživatele, včetně rodin.

6.
Chytrá mobilní aplikace Adria MACH. Poprvé k dispozici u modelů
Twin Supreme/Plus a Twin Sports.

20
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NOVÁ GENERACE TWIN SPORTS
První model Twin Sports uvedený v roce 2020 se ukázal být natolik oblíbený, že byl ihned vyprodán, takže je nyní k dispozici zcela nová řada.

PROS TOR NA SPANÍ
Odnímatelný stan k vyčištění, uskladnění a recyklaci.
Akrylátové materiály pro izolaci, voděodolnost a prodyšnost.
Pevné sítě proti hmyzu, přední síť lze otevřít. Prostor o
rozměrech 120x200 cm s pohodlnou postelí, úložným
prostorem, USB porty a světly.

Tento model je
postaven na platformě
nového Fiatu Ducato,
s bílou nebo tmavě
šedou střechou, ve
čtyřech různých
uspořádáních.

ADRIA MACH. Chytrá mobilní aplikace ovládá
hlavní funkce, monitoruje služby, poskytuje
přístup k uživatelským příručkám, navigačním
údajům a funkcím mobilní kanceláře, to vše z
pohodlí vašeho mobilního telefonu nebo tabletu.
Předinstalace je součástí standardní výbavy.
MACH nebo MACH Plus jako volitelné funkce.
REGULACE KLIMATU.

INTERIÉR MODELU TWIN SUPREME
S VÝHODAMI STŘEŠNÍHO OKNA A
OTEVŘENÉHO INTERIÉRU „CHATY“.

Topení Truma a Webasto.
Všechny modely se vyznačují důmyslnou výklopnou střechou,
která přidává další obytný prostor, a rovněž charakteristickými
prvky Adria, jako je střešní okno SunRoof® v exkluzivním designu
a otevřený design „chaty“, které pomáhají k tomu, aby se tyto
oceňované a originální modely Twin staly tak oblíbenými.

MECHANISMUS VÝKLOPNÉ S TŘECHY.
Odolná výklopná střecha s dynamickým tvarem, v lehkém GFK,
v sobě spojuje střešní okno SunRoof a volitelnou výbavu střechy.
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• Střešní okno SunRoof a okna v exkluzivním designu Adria.
• Výklopný prostor na spaní se světly, USB porty.
• Interiér v otevřením provedení „chaty“.
• Digitální ovládací panel Adria pro hlavní funkce.
• Design interiéru Onyx s nábytkem v lesklém bílém provedení.
• Jídelní kout s roztahovacím stolem.
• Kuchyně, sporák se 2 plotýnkami, dřez a velká
kompresorová chladnička.
• Velká zadní manželská postel nebo dvě jednolůžkové
postele s kvalitními matracemi.
• Dvojitá koupelna s otočnou stěnou.
• Velký zadní servisní prostor pro speciální uložení.
23
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SPORTOVNÍ, NEBO RODINNÁ
DODÁVKA? OBOJÍ.

Tyto nové dodávky nebudou přitahovat pouze
sportovní typy, skvěle se hodí také pro rodiny.
Děti si zamilují prostor na spaní na střeše,
protože se stane součástí jejich dobrodružství.

USPOŘÁDÁNÍ

600 SPB

640 SLB

640 SGX

640 SG

K dispozici jsou nyní čtyři
modely – 640 SLB, 640 SGX
a 640 SG (všechny 6,363 m
dlouhé) a 600 SPB (5,998 m
dlouhé).
Toto uspořádání nabízí dvoulůžkovou
postel v zadní části a střešní prostor na
spaní, což je skvělé řešení pro rodiny
nebo dva páry.
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Toto uspořádání nabízí dvě samostatná
lůžka v zadní části a střešní prostor na
spaní, což je skvělé řešení pro rodiny.

První uspořádání Twin Sports se střešním
prostorem na spaní a výhodami zvedací
zadní postele, což vám umožní získat v
zadní části vozu další velký a flexibilní
úložný prostor.

Inovativní nové uspořádání nabízející možnost
ubytování ve výklopné střeše, vyjímatelnými
dvěma samostatnými lůžky v zadní části a
jedinečnými úložnými řešeními.

25
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CHARAKTERISTICKÁ USPOŘÁDÁNÍ
Se speciálními přídavnými funkcemi se dokonale hodí pro aktivní outdoorové nadšence:

TWIN SPORTS 640 SG

TWIN SPORTS 640 SGX

Exkluzivní nové uspořádání dokonalé pro
nadšené milovníky pobytů v přírodě, s
možností ubytování ve výklopné střeše,
flexibilním prostorem v zdaní části a úložným
systémem.

Servisní prostor obsahuje elektrické
napájení na 220 V a 12V zásuvky.

Nejprodávanější uspořádání, které milují sportovní nadšenci
a rodiny, s možností ubytování ve výklopné střeše, pohodlnou
ložnicí a flexibilním úložným prostorem vzadní části.

• Výklopný obytný prostor pro 2, volitelná postel v jídelním koutě pro 1.
• Dvojitá koupelna s otočnými dveřmi pro samostatnou sprchu.
• Úzká kompresorová chladnička Thetford o objemu 90 l.
• Odnímatelné dlouhé postele v zadní části pro 2;
lze je nahradit držáky na náklad.
• Servisní prostor s hliníkovou podlahou a kolejnicemi,
USB portem a napájecími zásuvkami.
• Sušicí prostor na mokré oděvy.
• Prostor na nářadí.
• Řešení pro uskladnění každodenních potřeb.
• Připojení venkovní sprchy.

JE TO POHÁRKA ...
MŮŽETE SI S SEBOU VZÍT!

"Své první zkušenosti s Adria Twin Supreme jsem získal několik týdnů před
odjezdem na Giant World Tour. Téměř
dva měsíce byl tento obytný vůz mým domovem, místem na spaní, přípravu jídla
nebo místem odpočinku mezi jednotlivými
jízdami. Teď, o dva roky později, mám
příležitost vyzkoušet si zcela nový model,
Adria Twin Sports 640 SGX, v uspořádání,
které vychází ze stejného obytného vozu,
který jsem používal během projektu. Můj
první dojem byl něco ve smyslu

HRVOJE JURIĆ
@hrvoje_juric
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„PANE BOŽE, KOUKNĚTE
NA TU STŘECHU!“

Novinkou tohoto modelu je „výklopná“ střecha, která vám poskytne
úžasný výhled a další prostor na spaní. Nazval bych to „výhledem
za 100 milionů dolarů“, a to zvláště před usnutím. Za druhé, tento
model je vybaven a přizpůsoben pro milovníky pobytů v přírodě,
kteří v ní a mimo civilizaci tráví víc než jen několik dnů. Nezáleží
na tom, zda jste cyklistou, snowboardistou, horolezcem, turistou
nebo kombinací všech – je zde dostatek místa pro veškeré vaše
vybavení.
Dokonce i moji psi, Ena a Max, si pobyt v
tomto voze užívají. Max dokonce dokázal
usnout v průběhu naší terénní jízdy. Rádi
leží pod stolem, když pracuji, a pořád je
tam dostatek místa pro mě, moje nohy i
pro ně.“

Model 640 SGX se vyznačuje
elektricky ovládanou postelí v
zadní části s velkým flexibilním
úložným prostorem pod ní.
PROHLÉDN TE
SI ONLINE

Prozkoumejte karavan v režimu 360°, prohlédněte si
uspořádání, specifikace a technické údaje a vyzkoušejte náš
konfigurátor produktů na adrese cz.adria-mobil.com.
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MODEL ADORA NOVÉ GENERACE

USPOŘÁDÁNÍ VYTVOŘENÁ PRO VAŠE POTŘEBY
Model Adora, dobře známý svým čistým aerodynamickým designem, velkým panoramatickým
oknem a elegantním pohodlným interiérem, nabízí několik exkluzivních uspořádání. K dispozici je
až ve 14 evropských uspořádáních a 4 britských uspořádáních, včetně inovativních uspořádání,
která jsou pro model Adora jedinečná:

Model Adora přináší pocit domova elegantními
interiéry s větším prostorem a speciální domácí
atmosférou. Kuchyně je inspirována nejlepšími
domácími kuchyněmi a koupelna se podobá
těm z butikových hotelů.

„ZVLÁŠTNÍ POZORNOST JSME
VĚNOVALI POHODLÍ A ATMOSFÉŘE
INTERIÉRU S DŮRAZEM NA DETAILY.
SKUTEČNĚ POHODLNÉ POSTELE A
POHOVKY, CHYTRÉ OVLADATELNÉ
OSVĚTLENÍ VE VŠECH OBYTNÝCH
PROSTORÁCH A NOVÝ AUDIO SYSTÉM
SE SKRYTÝMI REPRODUKTORY.“

EUROPEAN
INNOVATION
AWARD

CATEGORY

EXTERIOR DESIGN

WINNER

2021
HONORED BY
THE LEADING EUROPEAN
CARAVANING EXPERTS

Erna Povh – produktový manažer
pro karavany Adria

Vítěz ocenění European Innovation
Award za design exteriéru.

EXKLUZIVNÍ USPOŘÁDÁNÍ
593 UK

_nové kompaktní rodinné uspořádání, které nabízí
pohovku ve tvaru U pod panoramatickým oknem a
pohodlné spaní pro3x 7 osob.

Model Adora nabízí uspořádání, která osloví páry, rodiny a skupiny. Z nich je potom jedinečné
uspořádání 613 PK skutečně inovativním dvoudveřovým karavanem.

613 PK
2 +1

593 UP

1–3
DĚTI

_je také nové a nabízí 4 lůžka s
úžasnou centrální postelí.

„MODEL ADORA VŽDY NABÍZEL NEJVĚTŠÍ
PANORAMATICKÉ OKNO DOSTUPNÉ V
KARAVANU A NOVÝ MODERNÍ DESIGN
JE VĚTŠÍ A PŘINÁŠÍ DO INTERIÉRU
NEUVĚŘITELNÉ MNOŽSTVÍ SVĚTLA A
POCIT PROSTORNOSTI PRO SKUTEČNÉ
,OTEVŘENÉ BYDLENÍ‘ U VĚTŠINY
USPOŘÁDÁNÍ.“
Erna Povh – produktový manažer
pro karavany Adria
28

_skvěle se hodí pro rodiny a ke spánku uloží 7 osob.
Další zadní obytný prostor v provedení Adria exclusive
design® se zadním panoramatickým oknem je také
úžasným prostorem na odpočinek během dne.
613 UL

_nové uspořádání s 5 lůžky
a velkou kuchyní a pohovkou.

Všechna uspořádání modelu Adora
naleznete na adrese adria-mobil.com.

Dvě místa na televizi pro společenský život a
odpočinek. Model je také k dispozici s klasickými
palandami a soukromým koutkem pro malé děti v
zadní části karavanu a vyspí se v něm 7 osob.
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Značka

FORMOVÁNY
JAK POROZUMĚNÍ
ZÁKONŮM
AERODYNAMIKY
POMÁHÁ VYTVÁŘET
KARAVANY ADRIA
NOVÉ GENERACE

VĚTREM

Vítr je přírodní jev, jehož energii a sílu bychom nikdy neměli podceňovat. Přežít větrnou
bouři znamená zažít jednu z nejdrsnějších přírodních sil. Vítr je také silou, která poskytla
lidstvu křídla k objevování světa. Bez něj bychom nikdy nelétali a nemohli bychom pochopit
význam efektivity a mobility konstrukce. Bez pochopení a respektování větru by jeho
energie pro nás navždy zůstala jenom hrozbou. Lidé se naučili spoutat vzdušné větrné
proudy a nasměrovat je podle svých potřeb, takže z nepřítele se stal spojenec.

KRÁSNÉ KARAVANY ZDATNÉ JAKO LETADLA
Aerodynamika je nauka o silách a výsledném pohybu
těles vzduchem. Společnost Adria je nyní průkopníkem
ve využívání poznatků této nauky při výrobě karavanů.
Začala s tím u modelu Astella, který využívá leteckou
účinnost a směrování vzdušných proudů k tomu, aby tažení
karavanu bylo bezpečnější a hospodárnější. Integrovaný
aerodynamický design podpořený testy s použitím špičkové
elektroniky a analýzami prováděnými ve virtuálním větrném
tunelu světově známého slovinského výrobce letadel
Pipistrel Aircraft posouvá účinky proudění vzduchu při tažení
karavanu Astella na zcela novou úroveň. U nové generace
karavanů Adria se tak nyní využívá věda – nejprve u modelu
Adora a nyní u nového modelu Alpina. Nikdy dříve nebylo
tažení karavanu tak směrově stabilní a energeticky účinné,
když jde o tak velký, pohodlný a prostorný dům na kolech.
Tyto karavany se při jízdě větru nevzpírají, spolupracují s ním.
Cestování na velké vzdálenosti je nyní snesitelnější i pro naši
peněženku, protože účinná aerodynamika snižuje průměrnou
spotřebu paliva při tažení karavanu. Tyto karavany mají
charakteristický design, krásné nové tvary s dokonalými
proporcemi a elegantní, čisté linie s jemně zaoblenými
hranami. Na silnici jsou tiché a stabilní a zachovávají si svou
stabilitu i za bouřky.

PŘÍRODA JAKO INSPIRACE
Příroda byla pro produkty značky Adria vždy zdrojem
inspirace. Slovinsko, domov značky Adria, je zelená země,
jejíž lidé si cení kontaktu s přírodou. Je jednou z evropských
zemí s největší biodiverzitou a nejčistším životním
prostředím. Už jen pohled z vrcholků hor nebo barvy lesa
navozují pocit klidu, stejně tak díky světlu a malebným
výhledům bude pobyt v karavanech Adria stát opravdu za
to. I ten nejmírnější vánek zajišťuje přirozenou ventilaci,
zatímco vynikající izolace vám pomáhá zůstat za horkého
léta pěkně v chládku – a to i bez klimatizace. Při navrhování
aerodynamických řešení se první myšlenky ve společnosti
Adria ubíraly k hledání inspirace v přírodě. Jen si představte,
jak vítr tvaruje kapku deště, která padá vysoko z oblohy
směrem k zemi, nebo mimořádnou kontrolu stability sokola

stěhovaného při rychlém střemhlavém letu. Vývojářský tým
společnosti Adria zkombinoval estetický design s principy
větru velmi přirozeným způsobem.

Co mají společného moderní karavan a nejmodernější letadlo?
Jedno slovo: aerodynamiku.
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Napsal Jure Gregorčič

31

inspiringadventures
KOMBINACE ES TETIKY S LETECKOU DYNAMIKOU

VZÁJEMNÉ PŮSOBENÍ VĚTRU MEZI VOZIDLEM
A KARAVANEM
Konstruktér Matic Vihtelič vysvětluje, že karavan musí
především co nejvíce splňovat své základní poslání, což je
poskytovat obytný prostor. Vztah mezi efektivitou bydlení a
mobilitou je tedy velmi důležitý:
„Při konstrukci modelu Astella jsme ve studiu Gigodesign chtěli
pokročit o něco dále a přiblížit se k základnímu účelu karavanu.
Každý karavan se častěji používá jako přístřeší než jako objekt
přepravy. Právě proto bylo základní myšlenkou zvětšit vnitřní
prostor, a tak jsme se rozhodli opustit klínový tvar u přední stěny
a vytvořit karavan s rovnou přední stěnou. Chtěli jsme dosáhnout
prostornosti interiéru a přidat panoramatická okna na přední
i zadní straně, která celý prostor vizuálně otevřou.“ Chápání
života a procestované krajiny podnítilo ve společnosti Adria
vývoj nového přístupu k architektuře, který je nyní součástí
designové DNA značky Adria. Instalace panoramatického
okna a řešení dveří se stalo součástí přidané hodnoty bydlení
ve všech prémiových produktech značky Adria, zvláště
modelu Astella. Odborník na konstrukci ve společnosti Adria,
Uroš Dvornik, šel ještě o krok dál. S vědomím, že skuteční
moderní kočovníci nepotřebují tolik prostoru sami pro sebe,
ale spíše kolem sebe, i když je karavan zaparkován, přišel
s řešením, které doslova otevírá obytný prostor přírodě,
a to s jedinečnými novými panoramatickými dveřmi. Tyto
dveře poskytly modelu Astella přirozenou terasu vytvořenou
podle moderní stavební architektury. Panoramatické dveře
dodávají pocit domova, zatímco vlastní terasa karavanu
poskytuje příjemné budoucí vzpomínky, které vytvoříte díky
tisícům různých pohledů. Tento poznatek se uplatňuje u
nového modelu Alpina v uspořádání 663 PT, který má
své vlastní panoramatické dveře.
Požadavky na bezpečné tažení a nízkou spotřebu paliva
však musely být i u tohoto designu zohledněny. „Při
navrhování rovné stěny jsme vycházeli ze skutečnosti,
že karavany této velikosti jsou taženy poměrně velkými
vozy, tj. často vozy SUV, které rozráží a vytlačují ohromná
množství vzduchu, takže jsme předpokládali, že úhel přední
stěny nehraje roli. Namísto řešení aerodynamiky samotného
karavanu bylo nutné analyzovat celou soupravu, tedy vůz i
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POKROČILÉ POČÍTAČOVÉ SIMULACE A VÍTR
TES TOVANÝ NAŽIVO NA VLNĚNÝCH VLÁKNECH

„HLAVNÍM ÚČELEM ZLEPŠOVÁNÍ BYLO V PRVNÍ
ŘADĚ TO, ABY AERODYNAMIKA MODELU ASTELLA
VYKAZOVALA MÉNĚ ODPORU A V DŮSLEDKU TOHO
DOŠLO KE SNÍŽENÍ SPOTŘEBY PALIVA. PŘÍSNOU
PODMÍNKOU SAMOZŘEJMĚ BYLO, ABY ŘEŠENÍ
NEOVLIVŇOVALO KVALITU JÍZDY, TJ. MUSELO ZACHOVAT
SMĚROVOU STABILITU A TEDY ROVNOVÁHU V PŘEDNÍ I
ZADNÍ ČÁSTI KARAVANU.“

přívěs. Tento koncept je podobný složení vlaku, kde
jsou vagony zcela oddělené a o rozrážení vzduchu
se stará lokomotiva.“ Studio Gigodesign se začalo
zabývat efektivitou prázdninové soupravy
ve spolupráci se společnostmi Adria Mobil a
Pipistrel. Bylo velmi důležité najít nejefektivnější
řešení toho, jak odvádět silný proud vzduchu,
který vytváří odpor a vír mezi tažným vozem
a karavanem. „Tento jev je typický pro všechny
karavany. Kvůli rovné střeše bylo poměrně obtížné
umístit odtah vzduchu, přesto to bylo extrémně
důležité pro používání vnitřního prostoru, což je
důvod, proč jsme se rozhodli umístit odtah na boky,“
vysvětluje konstruktér Matic Vihtelič.

Konstruktéři a letečtí experti se potýkali s náročným úkolem
modernizovat „moderní kostku na kolech“ tak, aby poryvy
větru působící na prakticky kolmé plochy nezpůsobily
bezpečnostní riziko a nespotřebovávaly energii. Matej
Andrejašič připouští, že základní design byl úžasnou
aerodynamickou výzvou. Museli jsme modelu Astella
poskytnout určitou střízlivou hospodárnost. „Samozřejmě
se základní tvar karavanu velmi blížil čtyřbokému tvaru kvůli
optimalizaci užitného prostoru. V oboru letectví se s takovým
tvarem jen zřídka setkáme, protože způsobuje největší odpor
vzduchu, což je v aerodynamice jeden z nejhorších činitelů
zpomalení. Takže jedna z nejpozoruhodnějších inovací ve světě
karavanů pochází v zásadě spíše ze světa nákladních vozů
než z letectví. Jde o usměrňovače proudů vzduchu na přední
svislé hraně karavanu mezi přední stranou a bočními plochami
a tyto usměrňovače drasticky snižují plochu zvýšeného tlaku
vzduchu mezi tažným vozem a karavanem a současně zajišťují,
že se proud vzduchu od bočních ploch neodrazí. Stejně jako u
aerodynamické optimalizaci nákladních vozů bylo původním
cílem u modelu Astella snížit maximální podíl odporu
vznikajícího z proudění vzduchu, který se odráží od povrchu.
Pokud proud vzduchu pohybující se kolem karosérie karavanu
narazí na překážku a má dostatečnou energii, aby ji obešel,
může se sám od povrchu odrazit. Jeden z takových příkladů
lze často vidět na hraně mezi přední stěnou a bokem karavanu.
Takový odražený proud vzduchu lze nejsnáze detekovat řadou
vlněných pásků přilepených k povrchu. Porovnání obrazců
vlněných pásků vytvářených během jízdy a simulace výpočtů
ukázaly pozitivní shodu, což potvrdilo efektivitu použitých
řešení.“

USMĚRŇOVAČE PROUDŮ VZDUCHU JAKO
SOUČÁS T CHARAKTERIS TICKÉHO DESIGNU
Jakmile měli letečtí experti hotová svá měření, aby určili
přesnou polohu a povrch prvků usměrňujících proudění
vzduchu, museli si designéři pohrát s estetickou stránkou.
Nově vzniklou a velmi důležitou výzvou bylo, jak dosáhnout
typického designu Adria s usměrňovači vzduchu.
Konstruktér Matic Vihtelič vysvětluje, jak se pokusili najít
prvky, které by byly dostatečně integrovány a současně se
staly součástí nového designu také u ostatních produktů
značky Adria: „Spolu s inženýrem společnosti Adria, Urošem
Dvornikem, jste dokázali zakomponovat usměrňovače vzduchu
do multifunkčního prvku hrany karavanu, což také zajistilo
jedinečnou siluetu karavanu a zlepšilo kvalitu pobytu v modelu
Astella. Designem jsme chtěli zdůraznit spíše boční stěnu než
přední. Konkurence věnuje značné úsilí přední a zadní stěně,
aby byl tvar karavanu co nejvíce podobný tvaru vozu. Chtěli
jsme se od tohoto přístupu odklonit a vytvořit tyto stěny spíše
nenápadné. Namísto výroby domu, který „si hraje“ na automobil,
jsme chtěli, aby náš produkt nabídl ten nejlepší možný zážitek z
pobytu v tomto karavanu.“

VÝZVA NOVÉ ÉRY: ODOLAT BOUŘI
Když zažijete bouřlivé počasí a silný vítr, který se prohání
po kempu, uvědomíte si důležitost účinné aerodynamiky.
Otázkou je, zda aerodynamicky pokročilý design dokáže také
zlepšit bezpečnost bydlení na otevřeném pozemku, když je
karavan vystaven průtrži mračen. Odborník na aerodynamiku
ze společnosti Pipistrel, Matej Andrejašič, to potvrzuje:
„Samozřejmě, že dokáže. Problémem však je, že tvar dešťové
kapky, což je tvar nejlépe odolávající větru, není vůbec optimální,
pokud jde o využitelnost vnitřního prostoru. Jednou z nejhorších
a potenciálně nejničivějších událostí je poryv větru směřující na
ostrou hranu budovy. Zde se proud vzduchu zrychluje a nabývá
ještě vyšší rychlosti z důvodu výskytu oblasti velmi nízkého
tlaku vzduchu a dokáže odtrhnout dokonce i dobře připevněnou
součást budovy. Se zaoblenými hranami je model Astella
odolnější vůči silnému větru, což se zcela jistě ukáže, když se s
ním vydáte na cestu.“ Společnost Adria zkrotila vítr, vytvořila
spojenectví se svým protivníkem a tyto poznatky uplatnila u
nové generace karavanů značky Adria.

CES TA ZA DOKONALÝM PRÁZDNINOVÝM VÁNKEM
BYLA ZMAPOVÁNA LETECKÝMI KONS TRUKTÉRY
Ve společnosti Pipistrel se horlivě snažili spolupracovat na
tomto ambiciózním projektu společnosti Adria, tedy vytvoření
vynikající aerodynamiky pro bezpečnou a energeticky účinnou
jízdu bez kompromisů v oblasti komfortu bydlení. Piloti ze
zemí se silným větrem zvaným bóra, nebo ve Slovinštině
Burja, mají nevyčerpatelné znalosti o vztlaku a odporu a
vědí, jak si s obojím poradit. V konstrukci letadel je nezbytné
dosáhnout zdvihu při nejnižším možném odporu. Když jde
však o silniční cestování, situace je docela jiná. Během cesty
musí být vůz i karavan obklopeny vzdušnými proudy, které
zajišťují optimální stabilitu. Odborník na aerodynamiku, Matej

TYP SLOVINSKÉHO VĚTRU

BURJA

Společnost Adria a její designový partner, Gigodesign studio,
uvítali odvážné nápady a inovativní myšlení zabývající se
kombinací těch nejlepších řešení od odborníků na vědu o
větru – leteckých inženýrů ze společnosti Pipistrel. Slovinský
výrobce letadel, společnost Pipistrel, která jako první na
světě získala certifikaci na výrobu elektrických letadel, je
lídrem v leteckém průmyslu, pokud jde o vývoj alternativních
pohonů. Model Astella představuje technologický průlom,
spojení znalostí i nápadů a spolupráci velmi rozdílných,
zdánlivě neslučitelných oborů a profesí. Na základě inspirace
přírodou spojila společnost Adria ta nejlepší a nejpokročilejší
vědecká řešení a vytvořila nejmodernější karavany, které
rozráží vzduch v souladu s principy zákonů aviatiky. Odborník
na leteckou fyziku a letecké simulace ze společnosti Pipistrel,
Matej Andrejašič, vysvětluje zásadní účel aerodynamických
řešení:

Andrejašič ze společnosti Pipistrel, vysvětluje: „Je pravda,
že v letadle jsou jak vztlak, tak odpor důležité. Ale když jde o
karavany, vztlaku bychom se měli vyvarovat a stejně tak i
působících bočních sil. Je nezbytné nasměrovat proud vzduchu
tak, aby byla primárně ovlivněna součást síly působící ve směru
jízdy, tedy odpor. Vztlak dokáže drasticky ovlivnit bezpečnost
vozu snížením přilnavosti pneumatik.“

Vítr je tak silně zakotven do života lidí, že jej lidé z celého světa
pojmenovávají podle jeho síly, účinku a směru. Slovinsko je dobře známé
díky síle větru „Burja“, což je nejsilnější místní vítr, který vane z hor
směrem k moři. Síla větru Burja slouží jako bezpečnostní upozornění,
protože jeho poryvy mohou dosáhnout síly hurikánu a dokonce mohou
i zastavit dopravu. Na druhou stranu je Burja také ušlechtilým větrem,
protože vždy přináší slunce, stabilní počasí a harmonii chuti, kterou
dokládá slovinský kraški pršut, typ vzduchem sušené šunky vyráběné v
regionu Kras zmítaném větrem Burja.
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Karavany
„Těší nás, že model Adria Astella získává prestižní ocenění,
která jsou skvělým uznáním pro talentované osoby v celém
týmu, který za tímto projektem stojí. Modelem Astella nově
vymezujeme zážitek z luxusní dovolené, protože poskytuje ten
nejlepší zážitek, který karavan poskytnout dokáže, a ty nejlepší
prvky z mobilního domu. Model Astella osloví spotřebitele,
kteří si chtějí dopřát maximální zážitek z dovolené ve svém
vlastním prázdninovém domě na stálém místě nebo mít mobilní
jednotku, kterou lze táhnout.“

LUXUSNÍ ŘADA

OCEŇOVANÝ MODEL ASTELLA,
JEN O NĚCO KRATŠÍ.

Matjaz Grm – výkonný ředitel Adria Mobil pro prodej a marketing

Astella. Jde o luxusní karavan, nebo mobilní dům? Protože jej můžete táhnout jako běžný
karavan nebo jej postavit jako statický mobilní dům a přestěhovat jej až tehdy, když to bude
potřeba, možná jde o obojí. Nyní je řada obohacena o kompaktnější uspořádání, které je kratší
na délku, ale není o nic méně okouzlující.
ČIS TÝ DESIGN

NOVÉ USPOŘÁDÁNÍ 644 DP

OVĚŘENÁ AERODYNAMIKA

Nejnovější doplněk je navržen pro
dvě osoby se zcela průlomovým
pohodlím a praktičností, kterou
byste očekávali. Přestože je kratší,
je jednodušší ho táhnout.

2_4

6980 mm

8300 mm

2525 mm

2500 Kg

PR OPOJ EN É BY D L EN Í
Všechny uspořádání modelu Astella
prošla podrobným vylepšením, k
nimž patří nový digitální panel Adria
a ovládací panel osvětlení, instalace
zadních světel HELLA, malé změny
v nábytku, včetně předělaného
řešení jídelního koutu v uspořádání
904HP. S modelem Astella lze také
používat chytrou mobilní aplikaci
Adria MACH.

34

LUXUSNÍ ZÁŽITEK

PROHLÉDN TE
SI ONLINE

Prozkoumejte karavan v režimu 360°, prohlédněte si
uspořádání, specifikace a technické údaje a vyzkoušejte náš
konfigurátor produktů na adrese www.newastella.com. Modely,
specifikace a uspořádání se mohou v jednotlivých zemích lišit.

OC E N Ě N Í
Red Dot Design Award

Ocenění ABC Automotive

Ocenění European

Řada Astella nabízí čtyři

2020 za vynikající

Brand Contest „Best of the

Innovation Awards 2020

uspořádání a luxusní

produktový design.

Best“ 2020 od německé

v kategoriích „Celkový

ubytování pro 2–6 osob.

Rady pro design.

koncept“ a „Uspořádání“.
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Životní styl

DO NAŠEHO PLÁNU PATŘILA MODENA ,
BOLOŇA , CORTONA ,
ASSISI A UŽASNÁ VAL D’ORCIA .

ITÁLIE. SVÁTEK PRO VŠECHNY SMYSLY!
toscana

Život
je
krásný.

VA L D ' O RC IA

ZA HLEDÁNÍM
KRÁSY V ŽIVOTĚ

V loňském roce jsme byli rádi za vůbec nějakou dovolenou,
která nám po obtížné době pro každého z nás umožnila
zažít chuť svobody. Pro nás to byla domácí dovolená v Itálii,
dva týdny v polovině srpna, která se ukázala být klidnější
než obvykle. A náš cíl? Vyzkoušet si něco jednoduššího a
krásnějšího, co nám tento region dokáže nabídnout. Žádné
velké cestování, jen objevování našich smyslů v oblasti
Emilia-Romagna, Toskánsku a Umbrii v našem obytném voze
Compact.
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#1 ZRAK

NEZAPOMENUTELNÉ ITALSKÉ DOBRODRUŽS TVÍ – DOKONALÝ PROTILÉK NA UDÁLOS TI ROKU 2020!

VAL D’ORCIA
Toskánsko je zcela jistě jedním z
nejfotogeničtějších míst na zemi. Každá zastávka
je nezapomenutelným výhledem. Klasická
krajina, kopcovitá města, kostely a galerie, trhy
a každodenní život jakoby zastavené v čase. A
náš nejlepší výhled? Místo zapsané na seznam
světového dědictví, Val d’Orcia, z kopců jižně od
Sieny směrem na Monte Amiata.

„Oblast tak
nádherná, že
na ni nikdy
nezapomenete.“

Napsal David Carradale
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inspiringadventures
ZAJÍMAVOSTI

umbria

AS SI SI

V celém regionu se můžete historie téměř dotknout.
Zejména v Toskánsku a Umbrii jste obklopeni
starověkými kopcovitými městy, památnými kostely
a muzei. Využili jsme doby, kdy byla Itálie klidnější
než obvykle, a navštívili jsme Assisi.
Cesta byla dramatická. Assisi se rýsuje v kopcích
nad vámi a vy do něj stoupáte po strmých kopcích.
Assisi, které je cílem cesty pro mnohé poutníky, je

„Nic vás nemůže připravit
na mimořádnou chuť
vyzrálého balzamikového octa
uzavřeného do sudu v roce
1850 a stočeného do lahví
až v roce 2012.“

ph G. Magini

KDE LZE NAJÍT TATO VINNÁ OKÉNKA ZJISTÍTE
v online verzi tohoto časopisu

HIS TORIE_ASSISI
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buchettedelvino.org

#3 CHUŤ

Jedním z efektů pandemie bylo znovuzrození
starověkých „vinných okének“ v mnoha toskánských
kopcovitých městech. Tato okénka „bulchete del vino“
vznikla v roce 1629 během morové epidemie v Itálii
a jde o malé otvory ve zdi, do nichž mohli zákazníci
hospůdek a vináren bezpečně umístit víno k prodeji,
aby si udrželi své obchody.

ph L. Giordano

VINNÁ OKÉNKA_CORTONA

svojí podstatou spojeno se svým rodákem, svatým
Františkem. Mnozí, dokonce i nekřesťané, na něj
vzpomínají jako na milovníka přírody a jeho kázání
ptáčkům je jednou z mnoha legend. Městu dominuje
bazilika svatého Františka, kterou musíte vidět, a při
výšlapu k ní na vrchol kopce nad městem zažijete
překrásné výhledy.

ZÁŽITEK S OCTEM
Dokonalým doplňkem ke skvělému sýru musí být zcela
jistě vyzrálý balzamikový ocet (aceto balsamico), tmavý,
koncentrovaný a intenzivně vonící ocet s původem z
Itálie. Tradičně vyráběný balzamikový ocet se vyrábí
redukováním hroznového moštu a jeho zráním po
několik let v dřevěných sudech a tři jeho typy mají
evropským právem chráněný geografický status – a
všechny v oblasti Modeny. Navštívili jsme společnost
Bompana Vinegar, rodinného výrobce certifikovaného
balzamikového octa z Modeny. Uvítala nás současná
generace rodiny Bompana, která má svou vlastní vinici
a speciální sudy z dubového, kaštanového a jalovcového
dřeva. Strávili jsme hodiny snahou pochopit procesy a
vášeň, která stojí za uměním výroby balzamikového
octa. Je to fascinující příběh. Utratili jsme také hodně
peněz v rodinném obchodě!

MO DENA

C ORTON A

ph R. Gheesling - vineyardadventures.com

#2 HMAT

Vinná okénka

ph L. Giordano

toscana
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#COMPACT

inspiringadventures

emilia
romagna

#5 SLUCH

BOLOG N A

M ODEN A

#4 ČICH

TOVÁRNA_NA_PARMEZÁN

Region Emilia-Romagna je ideální pro uspokojení vaší
touhy po pohybu – stylově a rychle. Výběr špičkových
„továren na hračky“ a mimořádných zážitků: továrna
na motocykly Ducati v Boloni; továrna Lamborghini v
Sant Agata Bolognese a továrna Maserati a muzeum
Enza Ferrariho, obojí v Modeně.

Jako vášniví ochutnávači sýrů jsme si nemohli
nechat ujít návštěvu výrobny parmezánu. Navštívili
jsme továrnu 4 Madonne, kde se každý rok vyrobí 16
000 parmezánových kol na základě místní receptury
z 12. století. Jde o moderní zařízení, protože původní
budovy byly zničeny při zemětřesení v roce 2012, kdy
bylo zničeno 33 000 sýrových kol. Stát se mistrem
sýrařem, jediným člověkem v závodě, který zná tajný
recept, trvá patnáct let. Výrobní proces je fascinující
a zahrnuje speciální stroje, například stroj s názvem
„čáp“, který přenáší padesátikilové koule, z nichž se
nakonec stanou lisovaná sýrová kola. Pozoruhodné
jsou stojany na zrání sýrových kol, testovací kladivo
a pozornost věnovaná detailům. Procházka tímto
zařízením je příjemným útokem na vaše smysly – tím
je samozřejmě myšlena slabá vůně vyzrálého sýra –
a na konci prohlídky na vás čeká degustační místnost
a lahůdky.

Strávil jsem nezapomenutelné dopoledne s vozy
Ferrari, když jsem předtím navštívil všechny ostatní.
Bylo to skvělé rozhodnutí. Byl jsme téměř osamocen
v tomto úžasném muzeu a nakonec se ukázalo, že šlo
o nejdokonalejší den v roce 2020. Všechny tyto zážitky
mohu jen doporučit. Stačí si zjistit otevírací dobu na jejich
webových stránkách a rezervovat si prohlídku online.

Model Compact se osvědčil jako dokonalý společník na cesty.
Snadno a hbitě se řídí a parkuje, dokonce i v toskánských
kopcovitých městech. Možnost vydat se kamkoli vám dodá
odvahy a poskytne vám pocit větší svobody.

PROHLÉDN TE
SI ONLINE

Prozkoumejte karavan v režimu 360°, prohlédněte si uspořádání,
specifikace a technické údaje a vyzkoušejte náš konfigurátor
produktů na adrese cz.adria-mobil.com. Modely, specifikace a
uspořádání se mohou v jednotlivých zemích lišit.

„Nejdokonalejší
den.
Sám
s vozy
Ferrari.“

HLAVNÍ VLASTNOSTI PRODUKTU:
• Základem vozidla nový Fiat Ducato nebo Citroen Jumper.
• Modely Supreme, Plus a Axess.
• Šířka: 2,12 m
• Délky: 5,99 m; 6,89 m a 6,99 m
• Uspořádání SP, SL, DL a SC.
• Výběr stylů nábytku a textilií.
• Topení Truma.

další
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Obytné vozy

V Í C E S T Y LU
Hledáte trochu více italského stylu? Upravený vzhled, s novou mřížkou
chladiče, větším logem Adria a plnými LED světlomety, které jsou o 30 %
výkonnější než halogenové, a volitelnými mlhovými světly, která přisvěcují
do zatáček. Interiér je hezčí, v nabídce jsou nové možnosti výběru volantu
a hezké detaily, jako jsou hlavice řadicí páky a větrací otvory. K dispozici
je skvělé nové bílé vnitřní osvětlení a nové dveřní panely, více úložného
prostoru, nové sdružené přístroje a lepší poskytování informací řidiči.

NOVÝ FIAT DUCATO

VÝKON PRO VAŠE DALŠÍ DOBRODRUŽSTVÍ.
Mezi naše obytné vozy nyní patří nový Fiat Ducato, základní vozidlo s novým srdcem, tělem a mozkem,
které nabízí nejnovější styl, výkon, pohodlí a bezpečnost.
Všechny modely Axess jsou k dispozici také na platformě Citroen Jumper, který nabízí výjimečnou hodnotu.

V Í C E V Ý KON U
Potřebujete vyšší výkon? Očekávejte silný výkon s novými motory
Multijet 3 od značky Fiat, se zdvihovým objemem 2,2 l a verzemi s
výkonem 120, 140, 160 a 180 koní a točivým momentem od 320 Nm do
450 Nm, v závislosti na modelu. Nové motory plně splňují normu Euro6
a mají druhý systém pro úpravu spalin se vstřikovačem močoviny, který
slibuje také vyšší účinnost. Manuálně nebo automaticky? Na výběr je
šestistupňová manuální nebo devítistupňová automatická (od 140 koní)
převodovka.

V Í C E B E ZP E Č N OS T I
Chcete mít pocit větší pohody? Více bezpečnostních prvků s novým
připomenutím zapnutí bezpečnostního pásu a elektrickým posilovačem
řízení jako standardním pomocníkem při řízení, kontrolou jízdního pruhu
a spotřebou paliva. Pro snazší jízdu zvolte elektronickou parkovací brzdu,
systém odpojení akumulátoru a možnosti bezklíčového ovládání.
K dispozici je mnoho bezpečnostních pomůcek pro řízení, včetně
elektronického řízení stability, ovládání brzd s detekcí chodců, adaptivního
tempomatu, inteligentního asistenta rychlosti a detekce bdělosti řidiče.

V Í C E P OH ODL Í
Jedete někam za teplem? Manuální klimatizace je nyní standardem a
nabízen je také volitelný a účinný systém automatické klimatizace.
Také systém topení je dobrý. Dlouhá cesta před vámi? Vyberte si z
nových systémů infotainmentu a reproduktorů, včetně jednotky s 10''
dotykovou HD obrazovkou s navigací a volitelného modulu Telematics.
Potřebujete si nabít telefon a uložit si věci tak, aby se vám
neztratily? Více nabíjecích míst a USB, včetně možnosti bezdrátového
nabíjení a lepšího úložného prostoru.

C I T ROË N J UM P E R
Mnoho vozidel Adria nabízí jako alternativu platformu Citroen. Model
Jumper nabízí 3 nejnovější efektivní motory HDi splňující normu Euro6
a dobrou kombinaci funkcí za skvělou cenu. K dispozici je vysoká úroveň
standardní výbavy, manuální šestistupňová převodovka a výhody velké
palivové nádrže o objemu 90 l.
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Vždy se obraťte na svého prodejce značky Adria, který vám poskytne informace o paketech výbavy,
možnostech a použitelnosti vozidla pro každý obytný vůz Adria, protože jednotlivé možnosti se zde
mohou lišit. Podrobné informace najdete na adrese cz.adria-mobil.com.
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SEZNAMTE SE S NOVOU GENERACÍ MODELU SONIC

STYL, VÝKON A POHODLÍ –
VŠE V JEDNOM.

+ STYL
Model Sonic má stylový, aerodynamický
automobilový vzhled, který na silnici
nepřehlédnete. Vyberte si mezi
„stříbrnou“ karoserií (modely Supreme)
nebo bílou karoserií (modely Plus).
I když se vám přední část vozidla může
zdát známá, zadní část je zcela nová, s
mírným sklonem a novými LED světly.

+ POHODLÍ
Model Sonic je navržen pro život, s moderními
obytnými prostory a mnoha inovativními
novými funkcemi, a bez námahy tak poskytuje
pohodlí a prostor. Dokonalá vozidla pro
celoroční použití s topením Alde a Truma pro
chladnější počasí.

+ VÝKON
Suverénní vozidlo navržené pro
celoroční výkon, postavené na
platformě nového Fiatu Ducato
a nízkém podvozku Fiat, spolu s
konstrukcí karoserie „Comprex“ od
společnosti Adria a dvojitou podlahou.

Pokud uvažujete o velké cestě, o tom, že se vydáte snadnou trasou a bez námahy
budete projíždět zeměmi a navštěvovat zajímavá místa, sotva něco předčí
integrovaný obytný vůz. Díky nejnovějšímu designu a inovacím vám nová generace
modelu Sonic bez jakékoli námahy přináší styl, výkon a pohodlí.
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„S novou generací modelu Sonic můžete nabýt skvělý pocit důvěry. Všechno je
tam, kde má být, interiér je jako moderní loft a vůz se ochotně pochlubí svým
výkonem, takže si jeho řízení užijete.“

C H A RA K T E RI S T I C K É
P RV K Y

Exkluzivní charakteristické funkce modelu Sonic pro luxusní cestování.
Panoramatické okno poskytuje pocit prostorného loftu,
má integrované žaluzie a lze jej otevřít a zajistit tak další větrání.

Denis Car – produktový manažer Adria pro obytné vozy

Dvojitá podlaha, jednoúrovňová podlaha a prostor pod podlahou o výšce 13 cm pro sítě,
izolaci a skladování.
Výkonný podvozek, nízký rám podvozku Fiatu Ducato umožňuje instalaci dvojité
podlahy a poskytuje větší pevnost.
LED světla, exkluzivní multifunkční zadní LED světla.
Grafika exteriéru, grafika automobilového stylu a chromované označení.

HLAVNÍ VLASTNOSTI
Za vytvořením nové řady Sonic stojí pět příběhů.

INSPIR OVA NÝ DE S I GN
Charakteristický nový vzhled
s elegantním designem přední
části a novou zadní stěnou.
46

DOM ÁC Í P OH ODA

Ladné obytné prostory s regulovatelným osvětlením a výběrem
textilií i měkkého vybavení.
Topení značek Truma a Alde pro větší pohodlí.
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MO DERNÍ OBYTNÉ
P RO S TORY

Vše je navrženo pro maximální zážitek z prázdninového bydlení.

OBÝVACÍ POKOJ, pocit otevřeného prostoru, velký jídelní kout s boční pohovkou a
nastavitelným stolem.
Výběr uspořádání, včetně otevřené „dvojité pohovky“ a klasických formátů jídelního koutu.
KUCHYNĚ, kuchyně S-Line s LED obložením oken nabízí více prostoru na pracovní
desce, více úložného prostoru a nejlepší spotřebiče, včetně sporáku se třemi
plotýnkami, absorpční chladničky o objemu 142 l, volitelné trouby a kávovaru
Nespresso®. Štíhlá pevná laminátová pracovní deska FENIX NTM® a pod ní zásuvky s
plynulým dovíráním. K dispozici je také lišta na užitečné kuchyňské potřeby.

PROHLÉDN TE
SI ONLINE

I N S P I ROVA N Á ŘE Š E N Í
Inovativní řešení pro inspirované
bydlení po celý rok.

Prozkoumejte karavan v
režimu 360°, prohlédněte si
uspořádání, specifikace a
technické údaje a vyzkoušejte
náš konfigurátor produktů
na adrese cz.adria-mobil.
com. Modely, specifikace
a uspořádání se mohou v
jednotlivých zemích lišit.

Storage, Úložný prostor, dostatečný úložný prostor s velkým servisním prostorem
o výšce 120 cm (podle modelu), dvěma dveřmi, konektory na 220 V / 12 V a LED
světly. Dveře obytného prostoru s tichým a plynulým provozem a úložnou nádobou.
Uvnitř vypouklé horní skříňky s osvětleným profilem. Velká skříň a úložný prostor
pod postelí a velké kuchyňské zásuvky.

LOŽNICE, velká luxusní ložnice v zadní části se všemi formáty
postele, každý s kvalitními pružinovými postelemi a matracemi.
Intuitivní osvětlení, USB porty a úložný prostor pro osobní věci.

Kávovar, kávovar Nespresso® pro dokonalou kávu (volitelně).

KOUPELNA, luxusní koupelna je vybavena zrcadlem s bodovým
osvětlením a úložným prostorem pro osobní potřeby. Sprcha s
elegantní sprchovou stěnou, topením a větráním.

Multimédia, zábava s novou multimediální stěnou, držákem televize, audio
systémem se skrytými reproduktory, USB a nabíjecí plochou pro telefon.
Digitální ovládací panel Adria ovládá hlavní funkce.

Osvětlení, intuitivní řízení osvětlení pro dokonalou
atmosféru.
Výsuvná a sklopná sedadla, k dispozici u uspořádání DL
a DC.
Přední zvedací postel, dokonale integrovaná přední
zvedací postel se snadným přístupem, dobrým
osvětlením a větráním. Postel 1600 x 2000 mm, lehká
konstrukce, s dobrou výškou stání, když se nepoužívá.
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ADRIA
MACH
Chytrá mobilní aplikace Adria
je standardním doplňkem
volitelné výbavy MACH Plus.

Sítě, centrální servisní oblast pro snadné připojení k sítím a
nově umístěná izolovaná nádrž o objemu 115 l na čerstvou
vodu.
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Životní styl

SEZNAMTE SE S MODELY ADRIA,

Láska
na první
pohled.

které si
začátečníci

ALTEA

pro všechny.
Š TA ST N Ý KA RA VA N

AVIVA

NA ZÁKLADĚ SVÝCH
CELOŽIVOTNÍCH ZKUŠENOSTÍ S
AUTOTURISTIKOU S KARAVANY
SE S NÁMI NEZÁVISLÝ NOVINÁŘ
ANDREW DITTON PODĚLÍ O SVÉ
ZNALOSTI A ZKUŠENOSTI S
NÁKUPEM PRVNÍHO KARAVANU.

Andrew Ditton je široce uznávaný britský
novinář v oblasti karavanů. Ve svých 14
letech zdědil karavan a od té doby cestuje.
Od malého stanu v Kanadě po velký
obytný vůz na Novém Zélandu – cestuje za
jedinečnými zážitky z kempování. Více o
něm na adrese www.andrewditton.com.

víkendu a o dovolené polotrvalé místo, kam můžete uniknout a skrýt se před nástrahami všedního dne? Pokud chcete cestovat, zeptejte se nejprve místního
prodejce značky Adria na zákony o tažení přívěsů platné ve vaší zemi. KDY…? Pouze v létě, nebo celoročně? Čím pohodlnější bude váš karavan, tím více ho
budete používat. Maximalizace využití karavanu vám zajistí lepší poměr ceny a výkonu, i když se nejedná o ten nejlevnější model, který si můžete koupit.

D O M O V J E TA M , K D E Z A P A R K U J E M E

ACTION

Nejlepší pro: Mladé rodiny na cestách

Hodnocení začátečníka

4/5

Nejlepší pro: Páry nebo samostatné cestovatele,
kteří milují zábavu
Ž I VO T S E Z J E D N O D U Š U J E

ADORA

Hodnocení začátečníka

4/5

„Budete se cítit jako doma na cestách nebo
na trvalém stanovišti – Adora je elegantní a
poměrně luxusní prázdninový dům, po kterém
jste vždy toužili. Mnohým slouží jako ideální
druhý karavan! “

pod stříškou. JAK…? Přemýšlejte o tom, jak svůj karavan budete táhnout. K tomuto tématu je k dispozici spousta pomoci, na odborných webových stránkách
nebo rady od prodejce značky Adria. Na mnoha místech můžete také absolvovat profesionální školení. A když jej nebudete používat, kde jej uskladníte – na
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přednost karavanům se čtyřmi lůžky, spí na pevné posteli a rozkládací pohovku nechávají jako obývací pokoj. Teenageři by mohli raději spát venku ve stanu nebo

modelů, které stojí za zvážení. PŘEDEVŠÍM... Váš nový karavan vám musí vykouzlit úsměv na tváři...

4.5/5

‘’Curvaceous, iconic Karavany
guaranteed to put a smile on your face.’’

KDE…? Karavan není jen na dovolenou. Pokud ho můžete zaparkovat doma, budete mít také ložnici pro hosty, dětský úkryt a klidné místo pro nerušenou práci.
Pokud svůj karavan nemůžete mít doma, budete jej muset někde uskladnit. KDO…? Počet lůžek nemusí vždy odpovídat počtu uživatelů. Mnoho párů dává

své příjezdové cestě, ve skladišti? Praktické úvahy pro reálný život. KOLIK..? A samozřejmě, jaký je váš rozpočet na nákup a provoz karavanu. To ovlivní výběr
vašeho modelu a to, zda koupit nový nebo téměř nový. Nový poskytuje výhody se zárukou a je pouze váš, ale je k dispozici i několik dobrých téměř nových

Hodnocení začátečníka

„Žádné nesmyslné karavany vybavené vším,
co potřebujete, a ničím, co nepotřebujete,
takže se můžete soustředit na vytváření
vzpomínek a zážitků.“

POHLED ODBORNÍKA
CO…? Ještě než začnete hledat karavan, svolejte rodinu a dohodněte se na společném cíli. Chtěli byste raději vyrazit na cestu za poznáním, nebo navštívit o

5/5

Hodnocení začátečníka
Pohodlný a moderní všestranný model
Nejlepší pro: Každého. Altea nabízí všechno

VĚCI, KTERÉ JE TŘEBA ZVÁŽIT PŘI KOUPI VAŠEHO PRVNÍHO KARAVANU.
Autoturistika s karavanem je zase v módě! Díky pandemii došlo k obnovení zájmu o koupi
karavanů, protože lidé hledají nová řešení dovolených. Mnoho nových zákazníků,
zejména rodiny s mladšími dětmi, vlastní karavan poprvé.

ČASTO VYBÍRAJÍ:

Ž I VO T J E D O B RO D R U Ž ST V Í

Nejlepší pro: Velký panoramatický úžasný obytný
prostor, možnosti klimatizace a topení Alde,
díky nimž je model Adora opravdu pohodlným
karavanem.
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Názor
začátečníka
SEZNAMTE SE S NIZOZEMSKOU RODINOU,
KTERÁ SI NEDÁVNO POŘÍDILA SVŮJ PRVNÍ
KARAVAN, TÉMĚŘ NOVÝ MODEL ADORA.
„JSME KEVIN, AAFJE, FLORIS (8) A
LOT TE (7) A SPOLEČNĚ CES TUJEME
PO CELÉM SVĚTĚ – LETADLEM, AUTEM
A KARAVANEM. NAVŠ TÍVILI JSME JIŽ
VÍCE NEŽ 50 ZEMÍ. V POSLEDNÍCH
LETECH JSME OBJEVOVALI EVROPU NA
KRÁSNÝCH KEMPINGOVÝCH DOVOLENÝCH
A JEŠ TĚ NÁM TOHO HODNĚ ZBÝVÁ!
POPRVÉ JSME SE VYDALI NA CES TU
S NAŠÍM HIPPIE OBYTNÝM VOZEM.
ČERVENÝM SRV VELKÝM JAKO AUTOBUS.
ZA TŘI TÝDNY JSME PROJELI FRANCII
A ŠPANĚLSKO, A I KDYŽ TO BYL
FANTAS TICKÝ VÝLET, PŘES TO NÁS
PÁR VĚCÍ ZKLAMALO... UKÁZALO SE,
ŽE S NAŠIMI SURFINGOVÝMI PRKNY
NA S TŘEŠE NEMŮŽEME ZAPARKOVAT
NIKDE V BLÍZKOS TI PLÁŽE. OBYTNÝ
VŮZ JE NA TO PŘÍLIŠ VELKÝ. BOHUŽEL
JSME SI MUSELI NECHAT UJÍT KRÁSNÉ
S TŘEDOVĚKÉ FRANCOUZSKÉ VESNIČKY,
PROTOŽE PARKOVIŠ TĚ JSOU V NICH
PŘÍLIŠ MALÁ . A V NEPOSLEDNÍ ŘADĚ,
ODSKOČIT SI NA ZÁCHOD NEBO SE
OSPRCHOVAT NENÍ V NAŠEM HIPPIE
AUTOBUSU OPRAVDU MOŽNÉ A TO SE
UKÁZALO JAKO POSLEDNÍ ZÁDRHEL .

kidslovetravel.net
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Karavan tedy prodáváme. Ale co teď? Milujeme kempování; možnost být hodně venku, užívat si
přírodu, děti, které mohou běhat venku a navazovat nová přátelství. Řešením je pro nás karavan
a poměrně nový se vším luxusem, který s sebou přináší. Karavan můžeme jednoduše nechat v
kempu a autem se můžeme dostat na pláž nebo do malebného městečka.
Své hledání jsme zahájili na bulváru prodejců karavanů, kde jsme viděli všechny druhy značek a
zamilovali se do modelu Adria. Karavany jsou vytvořeny ve světlých přírodních tónech a vybaveny
potřebným luxusem. Když jsme zpočátku hledali karavan s palandami pro děti, přívětivý prodavač
nám řekl, že naše děti budou pravděpodobně chtít za rok spát ve stanu a že palandy zabírají hodně
místa. Rozhodli jsme se proto pro karavan s pevnou postelí a kulatou pohovkou, z níž můžete udělat
velkou postel, pokud by děti chtěly spát ještě rok uvnitř.
Hledali jsme také karavan s velkou chladničkou, abychom nemuseli každý den nakupovat, a
samozřejmě s toaletou a příjemnou sprchou.
Když vstoupím do karavanu Adria Adora, jsem okamžitě uchvácen! Tento typ karavanu má
panoramatickou střechu! Celá přední strana je vlastně okno a díky tomu je karavan uvnitř velmi
prosvětlený a v noci můžete z postele sledovat hvězdy. To je úžasné!
V tu chvíli se ukázalo, že tento karavan je pro nás dokonalý, a nyní máme to nejlepší z obou světů:
luxusní soukromý dům na kolech, který můžeme odstavit na těch nejkrásnějších místech, a auto k
prozkoumání celé oblasti, můžeme si vzít s sebou surfingová prkna a také objevovat krásná skrytá místa.“
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VŠE PRO MŮJ ŽIVOTNÍ S TYL

ZIMNÍ POHÁDKA

DOBRODRUŽS TVÍ MIMO SJEZDOVKY V OBYTNÉM VOZE.

Matthias Mayr je freeridový ambasador
značky Elan, který lyžoval na
nejvzdálenějších horách naší planety.

Slovinský národní park Triglav, domov mých lyží Elan. Jejich
75. výročí je dokonalým důvodem, proč tam vyrazit a strávit
tam nějakou dobu. Čeká nás 20 cm čerstvého prašanu na 3–6
metrech silné sněhové pokrývky. Jelikož je stále čas koronavirové
pandemie, všechno je jiné, nikoli však požitek z lehkosti pod
nohama, načechraného sněhu pod lyžemi, slunce ve tváři…“

„A to nejlepší na nás čeká dole – naše postele, kuchyně, sprchy ve voze
Adria Sonic, našem víkendovém dárku od společnosti Adria.“ Obytné vozy
jsem vyzkoušel už mnohokrát. Jednoduše proto, že tento domov mimo
domov, kterým model Sonic rozhodně je, podtrhuje všechny mé životní
potřeby: mobilitu, pocit domova, vaření. A samozřejmě nějaké pivo na
večerní rozhovory. Které nejsou pro veřejnost.“

KRÁSNÝ DEN
Tomaž Jakofčič je plně kvalifikovaný
horský vůdce IFMGA a první Slovinec,
který vodí klienty až na vrchol Mount
Everestu.
„Jen prázdniny jsou horší než víkend,“ je mezi mladými otci běžnou
vtipnou hláškou. A je na tom něco pravdy, když jsou vaše děti malé.
Později je to už zábavnější, a tak jsme s manželkou naše milované
dcery velmi brzy postavili na lyže. Tentokrát jsme se pokusili
propojit cestování obytným vozem s turistickým lyžováním. S
vozem Sonic, laskavě zapůjčeným od našich přátel ze společnosti
Adria, se nám po celém Slovinsku otevřela zcela nová zimní
krajina, která přinesla nekonečné pocity svobody a radosti.“

Během dnes se neustále opakuje „mám hlad, mám žízeň, je mi horko,
je mi zima, jsem unavená, jak dlouho ještě...“. Ale veškeré úsilí bylo
odměněno, když jsme se ocitli zpátky „doma“ a když naše holky, ještě
než upadly do hlubokého spánku během jízdy do dalšího cíle naší cesty,
utrousily: „To byl ale krásný den!“ Cestování s obytnými vozy vytváří pro
děti všech věkových skupin kouzelnou zimní říši divů. Je to rozhodně
velmi krásný a komplexní zážitek! Zkuste to!“

PÁNI, TO JE VZRŮŠO!
Grega Kofler je zkušený horský vůdce
IFMGA, instruktor zimních sportů a
sportovní nadšenec

Na zimní noci v obytném voze je něco zvláštního, zvláště pokud jste celý den strávili
testováním nových lyží ELAN. Zapněte si topení, nalijte si čaj, odpočiňte si a přečtěte
si tyto zimní příběhy napsané několika z nejzkušenějších profesionálů na zimních
sporty, kteří se vždy spokojí jen s tím nejlepším.
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„Turistické lyže, kde s malým stoupáním získáte více než 1400
výškových metrů na lyžování, může znít jako náročná aktivita. S
příznivým počasím a sněhovými podmínkami je to pro mě a mé
dva syny však spíše dobrodružství. Tentokrát ještě krásnější –
doprovází nás na něm Adria Sonic.“

„Užíváme si to naplno, oblouky jsou dlouhé a široké, nohy nás
pálí... Nakonec si najdeme vlastní cestu, která nás dovede téměř
do samého centra Bohinjské Bistrice. Vzrušení je úplné, když se
ohlédneme na to, co jsme právě sjeli a lyžích, a na to, co se blíží
k nám. Moje žena a nejmladší syn ve voze Sonic a Coca-Cola
pro kluky a pro mě zasloužené pivo – v teplém pohodlí modelu
Sonic. „PÁNI! Děkuji značce Elan a společnosti Adria Mobil za
nezapomenutelný zážitek.“

Elan je světově proslulý výrobce lyží s více než 75 lety zkušeností s navrhováním a výrobou nejlepších lyží na
světě. www.elanskis.com
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2020. IMPOZANTNÍ
ROK V SEDLE.

TAK BLÍZKO NA TOUR DE FRANCE.
Tour de France začala v roce 2020 29. srpna v Nice
s účastí 22 týmů a 176 jezdců a byla zakončena
poslední etapou v Paříži na Champs Elysees v neděli
20. září po celkem 3 484 kilometrech.

Nikdy
nepřestávejte
věřit!

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), rovněž ze
Slovinska, vyhrál dramatické soupeření se svým
krajanem Primožem a nakonec se stal nejmladším
vítězem Tour za 111 let jejího trvání. Roglič držel
žlutý trikot 13 dní, ale nakonec byl Pogačarem
poražen v dramatické finálové etapě. Pro domovskou
zemi společnosti Adria Mobil, Slovinsko, to byl
nezapomenutelný triumf, protože dva její krajané spolu
soupeřili v nejprestižnějším světovém cyklistickém
závodě.

PARTNER SVĚTOVÉ TŘÍDY ZNAČKY ADRIA ,
VRCHOLOVÝ CYKLIS TA PRIMOŽ ROGLIČ,
SE ZAMÝŠLÍ NAD SEZÓNOU PLNOU UDÁLOS TÍ.

Vítězství v
Liège-BastogneLiège

Roglič, původem ze Slovinska, je za uplynulý rok
jedničkou mezi silničními cyklisty na světovém
žebříčku UCI a jezdí za tým Jumbo-Visma. Sezóna
2020 byla dosud jeho nejúspěšnější a zároveň
nejdramatičtější v jeho neuvěřitelné cyklistické
kariéře od doby, kdy přešel ze skoků na lyžích do
závodů na dvou kolech. V sezóně 2020 zažil několik
neuvěřitelných momentů.
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O dva týdny později byl Primož zpátky
v sedle v Liege. Tento závod rozhodl
neobvyklý závěrečný spurt pěti závodníků
do cílové čáry, v němž Roglič porazil
Francouze Juliana Alaphilippa v těsném
finiši, který musela rozhodnout až cílová
fotografie. Uznávaní odborníci na cyklistiku
hovoří o tomto cílovém sprintu jako
o „nejtěsnější cílové fotografii historie“.
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Karavany

Opět korunován
šampionem, tentokrát
ve Španělsku

ACTION SPORT

SNÁŠET DOBRÉ I ZLÉ.

LA VUELTA ROKU 2020 BYLA DLOUHÁ 2 892 KM A OBSAHOVALA
18 ETAP. ZÁVOD TRVAL OD 10. ŘÍJNA A SKONČIL 11. LISTOPADU
V MADRIDU. ROGLIČ SI TENTO IMPOZANTNÍ ZÁVOD ZCELA
PODMANIL SVÝM VEDENÍM. S ODHODLÁNÍM A VYTRVALOSTÍ
SE PROBOJOVAL AŽ DO FINÁLOVÉHO SOUBOJE S RICARDEM
CARAPAZEM Z EKVÁDORU NA PŘEDPOSLEDNÍ HORSKÉ ETAPĚ.
VE FINÁLOVÉ ETAPĚ ZAKONČENÉ V MADRIDU ZÍSKAL TITUL
NEJTĚSNĚJŠÍM VÍTĚZNÝM NÁSKOKEM OD ROKU 1984.

VÍTĚZ ZLATÉHO KOLA ZA ROK 2020.
Sezóna skončila pro Primože opojně,
a to získáním ocenění Zlaté kolo od
francouzského časopisu Velo, kdy tuto
cenu udělují sportovní novináři z celého
světa.

Rok 2020 byl mimořádný mnoha způsoby, ale pro vás také extrémně
úspěšný, protože jste sezonu zahájil vítězstvím a zakončil ji jako
vedoucí jezdec žebříčku UCI. Srdečně vám znovu blahopřejeme
a jsme rádi, že se o tuto radost s námi chcete podělit. Jaké byly vaše
pocity z tohoto fenomenálního úspěchu?
Samozřejmě jsem velmi spokojený a hrdý, ale současně toužím po
něčem dalším – vždycky jsem se chtěl zlepšovat a potýkat se s těmi
největšími a nejnáročnějšími výzvami. Jedině tak mohu být a zůstat
nejlepší. Můj proces tréninků a přípravy je tomu také přizpůsoben,
abych se o tuto pozici mohl znovu utkat.
Navzdory mimořádným úspěchům, výsledkům a získaným vavřínům
vždy uvažujete velmi střízlivě a s nohama na zemi. Jak to dokážete?
Jednoduše tak, že zůstávám sám sebou; každý den je třeba začínat
nanovo tím, že jste k sobě upřímní, a současně nesmíte zapomenout
na to, odkud pocházíte, a také na to, jak jste se na ten vrchol dostali.
Tyto věci jsou pro mě velmi důležité, protože spolu s veškerou
přípravou a soutěžemi se toho děje ještě spousta dalšího vedle
a tímto způsobem si v průběhu sezóny udržuji soustředěnost na
závodní rytmus.
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Navzdory faktu, že pouze jeden cyklista může v cíli zvednout své
ruce nad hlavu, víme, že cyklistika je výrazně týmový sport, v němž
by bez té správné energie a spolupráce v týmu nemohl člověk
počítat s nejlepšími výsledky. Jak se vy a váš tým připravujete na
novou sezónu v tomto období? Jste spokojen s odvedenou prací?
Největší důraz klademe na skutečnost, že i přes individuální tréninky
stále zůstáváme jedním týmem; to znamená, že jsme a byli jsme
neustále v kontaktu. Navzdory tomu, že jsme trénovali doma, jsme
se po celou dobu procesu přípravy navzájem povzbuzovali, motivovali
a podporovali a současně se snažili na sobě tvrdě makat, takže je
hezké vidět, že jsme toto období úspěšně zvládli. Podpora a důvěra
našich sponzorů a fanoušků pro nás také hodně znamená.
Na koho nebo na co nejvíce myslíte během náročné přípravy
a závodů a co vás v obtížných momentech nejvíce inspiruje?
Především k sobě musíte zůstat upřímný, dělat věci, které máte
rád a neustále hledat způsoby, jak je dělat ještě lépe. Samozřejmě,
že v tom je mi rodina tím největším povzbuzením a oporou, kterou ji
mám, a dává mi sílu dostavit se na každý závod co nejlépe připraven
a namotivován.
Podělte se s námi prosím o to, co pro vás a vaši rodinu znamená
využívat během období přípravy a závodů obytný vůz.
Nakonec vždy přijde zjištění, že nejdůležitější hodnotou je čas. A čas,
který strávíte se svými milovanými, je úplně to nejvíc, čeho můžete
dosáhnout. Navzdory pracovní zátěži obytný vůz vždy zůstává určitou
formou volného času, takže čas, který takto trávíme, je pro mě cenný,
protože si to vždycky báječně užíváme.

NOVÝ MODEL ACTION SPORT 391 LH DODÁVÁ SVÉMU IKONICKÉMU, JEMNÉMU A LADNÉMU VZHLEDU TROCHU TERÉNNÍHO
CHARAKTERU. MODEL ACTION NYNÍ PŘINÁŠÍ TROCHU DRSNÉ LÁSKY. NOVÝ MODEL ACTION SPORT 391 LH LZE POPSAT
JAKO „POLOTERÉŇÁK“ S O NĚCO VĚTŠÍ SVĚTLOU VÝŠKOU A O HODNĚ VĚTŠÍM OSOBITÝM STYLEM!

Lehký a prostorný model Action je oblíbeným
karavanem a není divu, že díky jeho ikonickému
tvaru jej všichni milují! V některých částech světa má
dokonce svůj vlastní fanklub! Rovněž neustále hledá
nové zákazníky, včetně mnoha nováčků.

Model Action Sport 391 LH nabízí moderní interiér
se skvělým využitím prostoru, chytrou kuchyň Adria,
ergonomickou koupelnu a pohodlné spaní pro tři osoby.

ACTION
SPORT
391 LH

Rozhovor vznikl v březnu 2021. Primože můžete v sezóně 2021–2022
sledovat na stránkách www.primozroglic.com a cz.adria-mobil.com.
Model Action je k dispozici ve 4 uspořádáních. Můžete si je prohlédnout na cz.adria-mobil.com.

• Bílý exteriér GFK s prvky z broušeného hliníku.
• Aerodynamický tvar s panoramatickým oknem.
• Design exteriéru ve třech sportovních barvách.
• Široký! Vylepšené podpěrné nohy.
• Vyšší podvozek AL-KO.
• Pevná odolná 16'' kola.
• Volitelná předinstalace nosiče jízdních kol.
• Vnější úložný prostor.
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Značka

Rexův bar jsme našli na avto.net,
populární slovinské webové stránce
nabízející ojeté vozy. Model Adria
380Q z roku 1979, který byl stále
provozuschopný, stál pouhých 900 EUR
a byl od nás jen několik kilometrů.

Napsali Will A Saira Aspinallovi

+
4měsíce

ADRIA S TARÉ GENERACE

MŮŽE BÝT RENOVACE
atraktivní?

ADRIA 380Q

RUČNÍ PRÁCE...

...A REXŮV BAR OTEVÍRÁ SVÉ DVEŘE!

PROČ MŮŽE BÝT VINTAGE KARAVAN ADRIA VAŠÍM
DALŠÍM VELKÝM PROJEKTEM

PODÍVEJTE SE NA VIDEO Z PŘESTAVBY NA
YOUTUBE: SAIRA A WILL ASPINALLOVI

KARAVANY ADRIA MAJÍ MNOHO ŽIVOTŮ A NENÍ
NEOBVYKLÉ NARAZIT NA SKUTEČNĚ S TARÉ MODELY,
KTERÉ JSOU S TÁLE V DOBRÉM S TAVU. UVAŽOVALI
JS TE NĚKDY O PROJEKTU RENOVACE, KTERÝM VYTVOŘÍTE NĚCO SKUTEČNĚ ZVLÁŠ TNÍHO?
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S malou finanční investicí a trochou fantazie můžete z něčeho
starého udělat něco nádherně klasického. Seznamte se s
Willem a Sairou Aspinallovými, dvěma Brity, kteří v roce 2018
v Londýně všechno prodali a koupili si historickou usedlost
poblíž slovinského jezera Bled. Tento pár pomalu renovuje 400
let starý dům a přestavuje ho na rodinný butikový hotel. Když
Will před zahájením rekonstrukce domu přemýšlel, zda by se
měl pustit do menších kutilských projektů, Saira mu ukázala
starý karavan Adria 380 a nastínila mu vizi vintage mobilního
baru. Tak se zrodil Rexův bar.

Koncept baru rychle vyvolal zájem jednoho z nejpopulárnějších ekologických kempů v zemi. Díky pobytu
zajištěnému v kempu Eco River Camp na letní měsíce
měl Will jen čtyři měsíce na dokončení renovace. Aby
udržel nízké náklady, Will zrenovoval a znovu použil
mnoho starých předmětů nalezených na statku. Mezi
retro prvky patří garážová vrata, která nyní slouží jako
barový pult, úžasné tapety z 50. let nalezené na půdě,
které dodávají klasický styl, a 150 let staré podlahové
desky přeměněné na terasu. Ve spojení s pracovními
deskami z nerezové oceli na míru a moderními solárními
panely splňuje bar všechny moderní standardy, přesto si
zachovává své kouzlo. Kromě léta stráveného obsluhováním žíznivých rekreantů v kempu Saira a Will také
pronajímají Rexův bar na akce a festivaly, jako jsou prosincové oslavy a jarní čokoládový festival v nedalekém
historickém městě Radovljica.

„REXŮV BAR ZAČAL
JAKO WILLŮV PROJEKT
RENOVACE, ALE STAL
SE VELKOU SOUČÁSTÍ
NAŠEHO RODINNÉHO
ŽIVOTA A PÁTEŘÍ NAŠEHO
PODNIKÁNÍ, ZATÍMC
STÁLE RENOVUJEME NAŠI
USEDLOST.“
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Jste na řadě!
VYTVOŘTE SI VLASTNÍ OZDOBU NA VÁNOČNÍ
STROMEK V PODOBĚ VINTAGE KARAVANU!

Po úspěchu tohoto renovačního projektu se
Will a Saira rozhodli koupit další model Adria.
Okouzleni vejčitým tvarem modelu 300 se
rozhodli, že z něj bude vynikající jednotka
na stylové kempování, a začali navrhovat
miniaturní butikový hotelový pokoj.

Nový karavan s názvem č. 26, inspirovaný bohatstvím vlakových vozů
Orient Expressu, nabízí luxusní pobyt s plnohodnotnou manželskou
postelí, ložním prádlem a stropem znázorňujícím noční oblohu.
Nachází se také v kempu Eco River Camp ve Slovinsku a je možné si
jej zarezervovat pro letní pobyty na dvě noci a více.

ECO RIVER CAMP
RADOVLIJICA , SLOVINSKO

50

„JEDNÍM Z NEJVĚTŠÍCH
RENOVAČNÍCH TRIUMFŮ BYLY
VNĚJŠÍ OKENICE SE SRDÍČKY
ZACHRÁNENÉ Z HROMADY PO
POŽÁRU NA SOUSEDNÍ FARMĚ.
WIIL UPRAVIL JEJICH VELIKOST,
ZBROUSIL JE A NALAKOVAL.“

ADRIA 300
ZLATÝCH NÁLEPEK
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...A Č. 26 VÁS VÍTÁ

Č. 26 patřil posledních 20 let jednomu páru, který si koupil
nový modernější model Adria. Spolupracovali jsme se
stejným slovinským designérem na barevném schématu a
designu exteriéru a také pro nás vytvořil více než 50 zlatých
samolepek ve tvaru hvězdy, abychom na stropě vytvořili
noční oblohu. Kromě renovace interiéru vytvořil Will pro
karavan také sluneční terasu, která hostům poskytne
soukromý prostor k posezení, jídlu a odpočinku venku.
SLOVENIANFAMILYASPINALL

Eco River Camp je malý 100% trvale
udržitelný kemp v alpské oblasti
Slovinska. Nachází se na břehu řeky
Sávy a velmi blízko jezera Bled.
Je ideálním místem pro poznávání
přírody a krás Slovinska. Kemp, který
je každoročně otevřený od 1. června
do 15. září, přijímá hosty s obytnými
vozy, mobilními domy, karavany a stany
a nabízí také ubytování na místě ve
zvonových stanech, dřevěných chatkách
a karavanu č. 26.
ecorivercamp.com

Pečlivě stříhejte podél čar a pro dosažení nejlepšího
výsledku přeložte a slepte.
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Oznámení
Časopis Inspirations vydává společnost Adria Mobil d.o.o.
Účel tohoto časopisu je ilustrativní. Obrázky v časopise mohou ukazovat specifikace, které nemusí být standardní výbavou a jejichž dostupnost se může v jednotlivých zemích
lišit. Produkty se mohou také změnit z technických, regulačních a obchodních důvodů. Před zakoupením a použitím jakéhokoli vozidla Adria kontaktujte svého prodejce značky
Adria, který vám poskytne podrobnější informace. Adria je registrovaná ochranná známka společnosti Adria Mobil d.o.o.
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