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Varje Adria
har en historia
att berätta.

MÖT DEN NYA
GENERATIONEN
ALPINA

Utformad för topp-prestanda.

SONIC

Stil, prestanda
och komfort, allt i ett.

TWIN SPORTS

Sport- eller familjevan?
Både och.

MATRIX & CORAL

Nya Axess-modeller i den
nya generationen.

INSPIRERANDE ÄVENTYR
Hitta friheten och äventyr
i Norge och Italien.

Se
märkesfilm på
SE.ADRIA-MOBIL.COM

Självständiga resor med ett fritidsfordon, enligt din egen
resplan och i ditt eget boende, är ett effektivt sätt att öka
din frihet och ditt välbefinnande.

editorial

Få fritiden att räcka till, en berättelse från en kund
i Norge som perfekt fångar essensen av detta, och i
Kärlek vid första ögonkastet hittar du användbara tips
när du köper din första husvagn. Vi söker också efter la
dolce vita i en Compact.
Vi visar upp den nya Fiat Ducato och vår nya generations
Sonic, som erbjuder stil, prestanda och komfort i ett och
samma fordon. Vi tittar också på de bästsäljande Matrix
och Coral-seriens nya Axess-modeller, vilka ger större
valfrihet och mer värde.
Adria är ledande på den blomstrande campervanmarknaden, så vi tittar i detalj på alla fyra nya Twin
Sports-modeller. Sen åker vi off-pist i Vinterberättelser
med Elan Skis friåkare.

inspiration för dina äventyr
Vi visar upp den nya generationens Alpina-husvagn och
tittar på exklusiva Adora-planlösningar. Det tuffa med
det mjuka; vi utforskar den nya Action Sport.
Vi upptäcker hur flygplansdesign formar den nya
generationens husvagnar och vi åker på glamping
i en ”upcycled” husvagn, en intressant del av
hållbarhetshistorien.
Adria-ambassadören Primož Roglič, världens främsta
cyklist, reflekterar över tolv tumultartade månader på vägen.

Trevlig läsning!
Neil Morley, redaktör.
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HUSVAGNSDESIGN
Hur aerodynamiken formar
den nya generationen.
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Friåkning med Elan Skis.

PRIMOŽ ROGLIČ
Exklusiv intervju med
världens bästa cyklist.
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VINTAGE-HUSVAGNAR
Kan ”upcycling” vara glamoröst?
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MATRIX OCH CORAL
Nya Axess-modeller.

SONIC
Möt den nya generationen.

NYA FIAT DUCATO
Kraften bakom ditt
nästa äventyr.

ALPINA
Möt den nya generationen.

ADORA
Exklusiva planlösningar.

ASTELLA
Den prisbelönta Astella, fast kortare.

TWIN SPORTS
Sport- eller familjevan? Både och.

FÅ FRITIDEN ATT RÄCKA TILL
Äventyr i Norge.

LA VITA È BELLA
Italien i en Compact.

KÄRLEK VID FÖRSTA ÖGONKASTET
Guide för den nya husvagnsköparen.
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ACTION
Den nya Sport-modellen
tar det tuffa med det mjuka.
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Livsstil

”Vi har de allra bästa stunderna ute i naturen. Vi älskar friluftslivet. Det är bra att komma
ut i magnifika miljöer och njuta medan timmarna går från en
bergstopp med god utsikt”

Få din
fritid
att räcka
till.

HUSBILSLIVET GÖR DET ENKELT FÖR OSS, VI HAR
MÖJLIGHET AT T TA OSS DIT VI VILL , INGET ÄR MER
UNDERBART ÄN FRI CAMPING, DET GER OSS VALMÖJLIGHETER OCH VI KAN VARA NÄRA NATUREN.

Vi bor i Bjerkvik, en liten ort i norra Norge. Vi är välsignade
med en enastående natur precis utanför dörren och
möjligheten att campa fritt. Tänk dig att vakna upp på
morgonen och se en ny utsikt från sovrumsfönstret
varje dag. Det är här som nästa fjällvandring börjar,
precis vid dörren; vår inställning till livet är att ”komma
ihåg att det är fritiden som räknas”. Detta är livsstilen
med ett fritidsfordon. Vi använder husbilen från slutet
av april till slutet av september. Helgresorna är ofta inte
så långt hemifrån, från en till fyra timmars körning i ena
riktningen.

skapad tillsammans med adria-kunderna frode och gro nikolaisen
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Vi har tur, från vårt hem kan vi lätt nå några av de vackraste
platserna som norra Norge har att erbjuda. Platser som
Vesterålen, Lofoten, Steigen och Senja. Dessa är populära
resmål för besökare i Norge.
Under semestern reser vi mest i Norge, och ibland i våra
grannländer Sverige och Finland. Vi försöker hitta vårt nya
favoritställe! Semester är som väldigt långa helger, de låter
oss göra det vi uppskattar allra mest.

Vår Sonic tar oss med på nya vägar för nya upplevelser. Vi gör
resor till livet i städerna, till fjorden, bergen och friluftslivet.
Stadsresor är underbara! Vi tycker om konserter, museer och
god mat och dryck på mysiga restauranger, och att känna
stadslivets puls.
Vi har också lata dagar vid husbilen, när vi bara njuter av lediga dagar, kopplar av, läser en bok, lyssnar på musik och njuter
av tiden tillsammans, borta från den hektiska vardagen hemma och på jobbet. Om vädret är dåligt kan vi titta på en film
från Netflix och njuta av tiden i vårt stämningsfulla och vackra
hem på hjul. Här ger husbilen oss allt vi behöver för att njuta
av dagarna med komfort och lyx.
Kom ihåg att det är din fritid som räknas.

DET FINNS INGET HÄRLIGARE
ÄN ATT HITTA EN SJÖ OCH TA
ETT FRISKT DOPP EFTER EN
FJÄLLVANDRING, SÅ VI HAR
ALLTID TVÅL OCH EN HANDDUK
MED OSS I RYGGSÄCKEN. NÄR
VI ÅTERVÄNDER TILL HUSBILEN
ÄR ALLT DU BEHÖVER GÖRA
ATT HITTA EN FÅTÖLJ OCH TA
EN DRINK INNAN DU TÄNDER
GRILLEN OCH LAGAR EN GOD
MÅLTID. VI GILLAR EN RIKTIG
KOLGRILL, MATEN BLIR ALLTID
GODARE SÅ.

LITE OM OSS

Frode Nikolaisen gifte sig med Gro
Nikolaisen när de båda var 54 år gamla.
Gro arbetade som sjuksköterska och
Frode arbetade inom den norska
militären. Bor i Bjerkvik i norra Norge.
Äger en Sonic.
gör som Frode:

@frode_nikolaisen
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Husvagnar

På 1960-talet var Adria först med att erbjuda Aldevarmvattenuppvärmning i sina skandinaviska modeller och
först med att erbjuda fönster med dubbelglas för komfort
året runt. På senare tid har stora panoramafönster blivit ett
av Alpina-seriens kännetecken.

DEN NYA GENERATIONENS ALPINA

UTFORMAD FÖR
TOPP-PRESTANDA
Den nya generationen Alpina är den senaste
utvecklingen av en framgångsrik formel.

2x / 3x

”Det är viktigt för oss
att designa och bygga en
husvagn av hög kvalitet,
med tonvikt på prestanda,
en ljus, elegant och rymlig
interiör samt enastående
komfort och värme året
runt. Den nya Alpina är
ett steg framåt gällande
design och prestanda för
husvagnar”.
Erna Povh. Adria, produktchef
för husvagnar

F E M H I S TORI E R H A R VA RI T DRI V K RA F T E N BA KOM
S K A PA N DE T AV DE N N YA A L P I N A- S E RI E N :

I N S P I RE D DE S I GN

Innovation har alltid varit en del
av Adrias arbetssätt.
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Adrias designers tog inspiration från himlen, med
aerodynamisk expertis från flygplanskonstruktörer och
erfarenhet från Astella och Adora – för att leverera en
distinkt ny exteriör och de bästa prestandafunktionerna.
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T Y PISK A FU NK T IO NE R

HEMKÄNSLA

Det extra stora panoramafönstret ger ljus och en känsla av utrymme, med ”boende i atrium-stil”
på de flesta planlösningar.

AL-KO PRES TANDACHASSI
med ett Knott-chassi på de dubbelaxlade modellerna.

ADRIA-LÄT TMETALLFÄLGAR
fulländar looken.

Elegant inredning, större utrymmen, mjukare, mer integrerade former och en speciell atmosfär. Riktiga trädetaljer,
premium kromprofiler och en smidighet som skapas av materialen för högsta kvalitet.

NYA AERODYNAMISKA VINDAVVISARE
är snygga samtidigt som de ökar
bogseringseffektiviteten.

SNYGG GRAFIK I BORS TAD ALUM INIUM
och kromade märken ger en premiumlook.

NY LED-BELYSNING
ger fordonet stil och funktionalitet.

”Riktigt stilrena linjer.
En elegant ny front med
ett stort panoramafönster
och nya aerodynamiska
hjälpmedel, inklusive bakre spoiler och vindavvisare för förbättrad bogseringseffektivitet. Med en
ny bakre vägg, snyggt integrerad med multifunktionella LED-lampor.”
Erna Povh. Adria,
produktchef för husvagnar
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VISA
ONLINE

Upptäck 360-walkthroughs, planlösningar,
specifikationstekniska data och vår
produktkonfigurator på www.adria-mobil.com
Modeller, specifikationer och planlösningar kan
variera beroende på land.

Loungestol med elektrisk justering, för att koppla av eller till och med arbeta (tillval för specifika
planlösningar).
Riktiga trädetaljer, premium kromprofiler
och en smidighet som skapas av materialen
för högsta kvalitet.
13
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MOD ERNA BOEND EU TRYMMEN

I N S P I RE RA DE LÖS N I N GA R
KÖK

Eleganta boendeutrymmen designade utan kompromisser, för enkel
användning och komfort, när som helst under året.

Inspirerad av hemmakök, med
mer bänkutrymme, förvaring
och kromdetaljer. Bästa
apparaterna, inklusive stort
kylskåp, ugn och köksfläkt.
Skärbräda av riktigt trä.

Allt har förbättrats med innovativa lösningar
för ett inspirerat boende.

VARDAGSRUM
”Boende i atrium-stil” under panoramafönstret
(på de flesta planlösningar) med naturligt ljus.
Flexibelt boendeutrymme med bekväma sittplatser
och justerbara nackstöd.
Snyggt placerat TV-skåp i hemstil och extra
förvaringsutrymme vid matplatsen.

YT TRE LED-SILHUET TBELYSNING
Lägg till dessa extra
lysdioder till utsidan och
gör varje kväll till ett
speciellt tillfälle.

FÖRVARING
Förvaring av gasflaskor
och valfria Smartboxar.
Smart förvaring med
multifunktionella
profiler och borttagbar
badrumslösning.
Garderober och konkava
överskåp maximerar
förvaringsvolymen.

UPPLADDNINGS BAR LAMPA
MULTIMEDIA
SOVRUM
Alpina har plats för upp till 9 personer
med komfort, beroende på hur det är
möblerat. Alla sovrumsformat, med högre
sängar och fjädrande madrasser med
kallskum ger extra komfort. Kontrollerbar
omgivningsbelysning och mjuka
kashmirfiltar och kuddar som tillval. Gott
om förvaringsutrymme för kläder och
personliga tillhörigheter.
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som du till och
med kan ta ut.

Underhållning via nytt ljudsystem, Bluetoothförstärkare, TV-uttag och -hållare samt flera
USB-portar. Den nya digitala Adria-kontrollpanelen
styr viktiga funktioner och hjälpmedel.

BADRUM
En spa-liknande upplevelse med ett stort handfat, bra
belysning och optimal förvaring. Alde-torn med bra
uppvärmning och luftflöde och powerdusch.

PLANLÖSNINGAR
Alla planlösningar finns i
onlineversionen på
www.adria-mobil.com

ADRIA
MACH
Adrias smarta
mobilapp är
standard, med
MACH Plus
som tillval.

15

Husbilar

NYA MATRIX OCH CORAL AXESS -MODELLER

MATRIX
Med moderna boendeutrymmen, praktiska
funktioner, inklusive en nedfällbar säng fram,
sätter Matrix standarden för mångsidighet.
Det är dags att leva ditt liv fullt ut.

NYA AXESS-MODELLER I DEN NYA GENERATIONEN.
Våra mest sålda husbilsserier, Matrix och Coral, har nya Axess-modeller
som ger fler valmöjligheter, nya kortare planlösningar och mer värde.
Alla modeller finns på den nya Fiat Ducato.

Supreme, Plus, Axess-modeller, med val
mellan olika planlösningar.

CORAL
Med Adrias exklusiva SunRoof-design
sätter Coral nya standarder för stil och
komfort. Det är dags att följa himlen!

+ PLANLÖSNINGAR

+ STIL
+ VAL

Supreme, Plus, Axess-modeller,
med val mellan olika planlösningar.

VISA
ONLINE

+ VÄRDE

Upptäck 360-walkthroughs, planlösningar,
specifikationstekniska data och vår
produktkonfigurator på www.adria-mobil.com

VAL AV MÖBELSTIL.
Välj mellan Cashmere för en elegant vit look eller
Naturale för en skandinavisk look.

MATRIX AXESS _NATURALE
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CORAL AXESS_NATURALE
Modeller, specifikationer och utformning kan variera beroende på land.
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VÄLJ MATRIX OM DU BEHÖVER FLER SOVPLATSER, TACK VARE DET EXTRA SOVRUMMET MED DEN FRÄMRE
NEDSÄNKBARA SÄNGEN; VÄLJ NYA CORAL OM DU FÖREDRAR KÄNSLAN AV ATT BO I ETT ATRIUM UNDER ADRIAS
EXKLUSIVT UTFORMADE SUNROOF OCH PANORAMAFÖNSTER SOM GER MER LJUS OCH EN KÄNSLA AV RYMLIGHET.

INSPIRERAD DESIGN

Inspirerad design med enastående stil
som gör varje dag till ett nytt äventyr.

AXESS HÖJDPUNKTER:
• Nya Fiat Ducato
• Comprex-kaross i vit färg.
• Dynamisk framhuv, integrerade lampor.
• Design med lutande bakre vägg, LED-belysning.
• Stort bakre förråd med ström och belysning.

HEM KÄNSLA

Bekväm hemmiljö, underbara
boendeutrymmen och praktiska funktioner.

AXESS HÖJDPUNKTER:
• Elegant inredning med speciell atmosfär.
• Flytande boendeutrymmen för ett bekvämt liv.
• Val mellan olika möbelstilar och textilier.
• Väldigt bekväma sittplatser och sängar.
• Truma-värme.

DEN NYA GENERATIONENS FAMILJ
MATRIX SUPREME

MATRIX PLUS

MATRIX AXESS

CORAL SUPREME

MODERNA
BOENDEUTRYMMEN
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CORAL PLUS

CORAL AXESS

Allt designas efter ditt liv.

TYPISKA FUNKTIONER

INSPIRERADE LÖSNINGAR

Exklusiva typiska
Adria-funktioner.

Innovativa lösningar
för ett inspirerat liv.

AXESS HÖJDPUNKTER:
• Adrias exklusiva SunRoof-design (Coral).
• Panoramafönster, solskydd och ventilation (Matrix).
• Nedfällbar säng fram (Matrix).
• Dubbelgolv, med ett jämnt golv genomgående.
• Modulär bakre LED-belysning.

AXESS HÖJDPUNKTER:
• Adrias digitala panel kontrollerar huvudfunktionerna.
• Omgivnings-, LED- och punktbelysning.
• Multimediavägg, TV-hållare, USB-port, telefonladdare.
• Rymligt designade överskåp.
• Centralt serviceområde för hjälpmedel.
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Campervans

TWINS / TWIN SPORTS

FÖDD FÖR ÄVENTYR.
Den nya generationens Twin Sports-serie är ännu en anledning till att Adria Twins
under de senaste åren har blivit en ledande referens för campervans. Samtliga
kommer med ett genialt ”pop-up-tak”, vilket ger extra sovplats samt innovativa lösningar,
vilket hjälpte den prisbelönta, ursprungliga Twins-modellen att bli så populär.
SEX ANLEDNINGAR TILL ATT DEN LEDANDE CAMPINGVANEN ÄR EN ADRIA.
1.
Exklusivt designat SunRoof
(Twin Supreme, Twin Sports).

2.
Exklusiv öppen ”Cabin loft”-planlösning
(alla modeller).

3.
Exklusivt designat ”pop-up-tak”
med sovplats (Twin Sports).

4.
Avancerad isolering, med Alde-,
Truma- och Webasto-uppvärmning.

5.
Val av basfordon och val av utformning för
alla användare, även familjer.

6.
Adria MACH smart mobilapp. Finns för första gången
för Twin Supreme/Plus och Twin Sports.

ny
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DEN NYA GENERATIONENS TWIN SPORTS
De första Twin Sports, som lanserades 2020, var så populära att de
omedelbart sålde slut, så nu finns en helt nyserie tillgängligt.

SOVUTRYMME
Avtagbart tält för rengöring, förvaring och återvinning.
Akrylbaserade material för isolering, vattentålighet och
andningsförmåga. Fasta myggnät, framsidan kan öppnas.
120 x 200 cm stort utrymme med bekväm säng,
förvaringsutrymme, USB-portar och belysning.

Byggd på den
nya Fiat Ducato,
med vitt eller
mörkgrått ”
pop-up-tak”, i tre
olika utföranden.

ADRIA MACH. Smart kontroll via en mobilapp
styr nyckelfunktioner, övervakar hjälpmedel,
ger tillgång till bruksanvisningar,
navigeringsdata och Mobile Office-funktioner
från din smartphone eller surfplatta.
Förinstallation som standard.
MACH Plus som tillval.

TWIN SUPREME-INTERIÖR MED
FÖRDELARNA AV SUNROOF OCH
DEN ÖPPNA "CABIN-LOFT"PLANLÖSNINGEN

KLIMATREGLERING.

Samtliga modeller har ett genialt ”pop-up-tak” som ger extra
sovplats, och Adria-signaturer som den exklusiva SunRoof®-designen och den öppna ”cabin loft”-planlösning, som bidrog till att den
prisbelönta ursprungliga Twins-modellen blev så populär.

Uppvärmning med Truma
och Webasto.

”POP-UP-TAKETS” MEKANISMER.
Dynamiskt formad, robust ”pop-top” i lättviktigt glasfiber integreras
med SunRoof och annan takutrustning som tillval.
22

INSPIRERAD
DESIGN

TYPISKA
FUNKTIONER

HEMKÄNSLA

MODERNA
BOENDEUTRYMMEN

INSPIRERADE
LÖSNINGAR

• Adrias exklusiva SunRoof-design och fönster.
• ”Pop-up”-sovutrymme med belysning, USB-portar.
• Öppen ”Cabin loft”-planlösning.
• Adrias digitala styrning av viktiga fordonsfunktioner.
• Invändig design i onyx med blanka vita möbler.
• Matplats med expanderbart bord.
• Kök, 2 spisplattor, diskbänk och stor kompressorkyl.
• Stor bakre dubbelsäng eller två enkelsängar
med kvalitetsmadrasser.
• Duplex-badrum med svängbar väggfunktion.
• Stort bakre förråd för avskild förvaring.
23
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SPORT- ELLER FAMILJEVAN?
BÅDE OCH.

Dessa nya van-modeller kommer inte bara att
locka till sig sportiga typer, de är också perfekta
för familjer. Barnen kommer att älska det övre
sovutrymmet, det är en del av äventyret.

PLANLÖSNINGAR

640 SLB

640 SGX

640 SG

Det finns nu tre modeller –
640 SLB, 640 SGX och 640
SG (alla 6,363 m långa).

Denna layout har två enkelsängar och
ett sovutrymme under taket, vilket gör
den till en utmärkt lösning för familjer.

24

Den första Twin Sports-layouten, med sovutrymmet under taket och fördelarna med den
höjdjusterbara sängen i bakre delen, vilket
innebär extra stor och flexibel förvaring bak.

Innovativ ny layout med ”pop-top”-sovplats, uttagbara enkelsängar bak och
unika förvaringslösningar.

25
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KÄNNETÄCKNANDE LAYOUTER
Perfekt för aktiva friluftsentusiaster, med några speciella extrafunktioner:

TWIN SPORTS 640 SG

TWIN SPORTS 640 SGX

Exklusiv ny layout perfekt för friluftsentusiaster, med ”pop-up”-sovplats, flexibelt
bakre utrymme och lagringssystem.

Garaget har elpaket 220v,
12v uttag.

Bästsäljande layout älskad av sportiga
människor och familjer, med ”pop-up”-sovplats,
bekvämt sovrum bak och flexibel förvaring bak.

• ”Pop-up”-sovplats för 2, matplatssäng för 1 som tillval.
• 90 l Thetford smalt kompressorkylskåp.
• Avtagbara långa sängar för 2 i bak;
kan ersättas med lastställ.
• Bakre förråd med Alu-dörrar och fästen för (motor)cykel,
USB-port och eluttag.
• Torkskåp för våt utrustning.
• Hårt verktygsskåp.
• Förvaringslösningar för vardagliga saker.
• Utvändig duschanslutning.

DET ÄR ETT "SKÅP"...
DU KAN TA MED DIG!

”Min första upplevelse med Adria Twin
Supreme var några veckor före Giant
World Tour-avgången. I nästan två månader var husbilen mitt hem, sova, laga
mat eller bara ta en tupplur mellan turerna. Nu, två år senare, har jag möjlighet att
testa en helt ny modell, Adria Twin Sports
640 SGX, en layout baserad på samma
husbil som jag använde under projektet.
Mitt första intryck var:

HRVOJE JURIĆ
@hrvoje_juric
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”HERREGUD,
TITTA PÅ TAKET!”

Nyheten i denna modell är ”pop-top”-taket som ger dig fantastisk utsikt och extra sovplatser. En i mina ögon oskattbar utsikt, särskilt för
att det är det sista du ser när du lägger dig. Dessutom är den utrustad
och skräddarsydd för friluftsmänniskor som gillar att tillbringa mer än
några dagar ute i naturen, borta från civilisationen! Det spelar ingen
roll om du är cyklist, snowboardåkare, klättrare, vandrare eller allt detta - det finns tillräckligt med utrymme för all din utrustning.
Även mina hundar, Ena och Max tycker om
att stanna i campervannen. Max somnade
till och med när vi körde offroad. De älskar att ligga under bordet när jag arbetar
och det finns tillräckligt med plats för mig,
mina ben och dem.”

640 SGX-modellen har en elektriskt
manövrerad baksäng med stort flexibelt
förvaringsutrymme under.
VISA
ONLINE

Upptäck 360-walkthroughs, planlösningar,
specifikationstekniska data och vår
produktkonfigurator på www.adria-mobil.com
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Husvagnar
INSPIRERAD
DESIGN

TYPISKA
FUNKTIONER

HEMKÄNSLA

MODERNA
BOENDEUTRYMMEN

INSPIRERADE
LÖSNINGAR

DEN NYA GENERATIONENS ADORA

PLANLÖSNINGAR DESIGNADE FÖR DIG
Adora, mest känd för sin stilrena, aerodynamiska exteriördesign, stora panoramafönster och
eleganta, bekväma interiör, erbjuds med flera exklusiva planlösningar. Finns i upp till 14 europeiska och 4 brittiska planlösningar, med innovativa planlösningar som är unika för Adora:

Adora ger en hemkänsla med en snygg
inredning, större utrymmen, och en speciell
hematmosfär. Köket är inspirerat av de
bästa hemköken och badrummet skulle
kunna vara på ett boutiquehotell.

”VI HAR LAGT SÄRSKILD VIKT VID
KOMFORT OCH ATMOSFÄR, MED STOR
OMSORG FÖR DETALJERNA. RIKTIGT
BEKVÄMA SÄNGAR OCH SITTPLATSER,
SMART REGLERBAR BELYSNING I ALLA
BOENDEUTRYMMEN OCH ETT NYTT
LJUDSYSTEM MED DOLDA HÖGTALARE.”

EUROPEAN
INNOVATION
AWARD

CATEGORY

EXTERIOR DESIGN

WINNER

2021
HONORED BY
THE LEADING EUROPEAN
CARAVANING EXPERTS

Erna Povh - Produktchef för
Adrias husvagnar

Vinnare av European Innovation
Award för exteriördesign.

EXKLUSIVA PLANLÖSNINGAR
593 UK

_ _en ny kompakt familje-planlösning med en U-formad
sittgrupp under panoramafönstret och
7 väldigt bekväma 3xsovplatser.

Adora erbjuder planlösningar som tilltalar par, familjer och grupper. Bland dessa är den nya
modellen 613 PK en riktigt innovativ husvagn med två dörrar.

613 PK
2 +1

593 UP

1-3

__är också ny och har 4 bäddar,
med en härlig säng i mitten.

”ADORA HAR ALLTID ERBJUDIT DET STÖRSTA
PANORAMAFÖNSTRET SOM FINNS I HUSVAGNAR
OCH DEN NYA STRÖMLINJEFORMADE DESIGNEN
ÄR STÖRRE OCH GER ETT OTROLIGT LJUS
OCH EN KÄNSLA AV INVÄNDIG RYMLIGHET
SOM OM MAN VAR I ETT ATRIUM I DE FLESTA
PLANLÖSNINGARNA”
Erna Povh - Produktchef
för Adrias husvagnar
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BARN

_är perfekt för familjer, med sovplatser för 7
personer. Adria exclusive design® extra bakre
boutrymme med bakre panoramafönster är också
ett perfekt utrymme för vila under dagen.
613 UL

_ny planlösning med 5 bäddar,
ett stort kök och en stor sittgrupp.

Alla Adora-planlösningar finns
på adria-mobil.com

Två TV-uttag gör det möjligt att umgås och koppla av.
Modellen finns även med klassiska våningssängar
och en egen hörna för små barn på baksidan av
husvagnen, med sovplatser för 7 personer.
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Varumärke

FORMAD
AV
VINDEN
HUR FÖRS TÅELSEN
FÖR AERODYNAMIK
FORMAR DEN NYA
GENERATIONENS
ADRIA-HUSVAGNAR

Naturens vindar är ett fenomen vars energi och kraft aldrig bör underskattas. Att överleva
stormiga vindar är att uppleva en av naturens mest brutala krafter. Vinden är också den
kraft som gav mänskligheten vingar att utforska världen; vi skulle aldrig ha flugit eller
förstått vikten av effektiv konstruktion och rörlighet. Utan förståelse och respekt för vinden
skulle dess energi för alltid förblivit ett hot för oss. Mänskligheten har lärt sig att fånga upp
vindens luftströmmar och kanalisera dem och förvandla dem från fiende till vän.

VACKRA FLYGPLANS -EFFEKTIVA HUSVAGNAR
Aerodynamik är studien av krafter och den resulterande
rörelsen av föremål i luften. Nu är Adria pionjärer inom
denna vetenskap för husvagnar. Från och med Astella, som
använder sig av flygplanens effektivitet och kanaliserar
luftströmmar för att göra bogseringen säkrare och
effektivare. En integrerad aerodynamisk konstruktion
som stöds av högteknologiska elektroniska tester och
analyser i en virtuell vindtunnel hos den världsberömda
slovenska flygplanstillverkaren Pipistrel Aircraft tog
luftflödeseffekterna vid bogsering av Astella till nästa nivå.
Denna vetenskap har nu tillämpats på Adrias nya generation
av husvagnar - först Adora och nu den nya Alpina. Aldrig
tidigare har bogsering av husvagn varit så riktningsstabil och
energieffektiv när det gäller så stora, bekväma och rymliga
hem på hjul. Dessa husvagnar trotsar inte vinden, de arbetar
med den. Långa resor är nu lättare för plånboken, eftersom
den effektiva aerodynamiken minskar den genomsnittliga
bränsleförbrukningen vid bogsering. Dessa husvagnar har
en karakteristisk design, vackra nya silhuetter med perfekta
proportioner och eleganta, stilrena linjer med mjukt rundade
kanter. Dessa nya husvagnar är tysta och stabila på vägen
och behåller sin stabilitet även under en storm.

NATUREN SOM INSPIRATION
Naturen har alltid varit en inspirationskälla för Adrias
produkter. Adrias hemland Slovenien är ett grönt land där
människorna uppskattar kontakten med naturen. Det är
ett av de europeiska länder som har den största biologiska
mångfalden och den renaste miljön. Precis som utsikten
från bergstopparna eller färgerna i skogen ger en känsla
av lugn, gör ljuset och de vackra vyerna en vistelse i Adriafordon något att njuta av. Till och med den mildaste av vindar
ger naturlig ventilation, medan den utmärkta isoleringen
hjälper dig att hålla dig sval på sommaren, även utan
luftkonditionering. När Adria utformade sina aerodynamiska
lösningar var den första tanken att hämta inspiration från
naturen. Föreställ dig hur vinden formar en regndroppe som
faller högt från himlen mot marken eller en pilgrimsfalks

exceptionella stabilitetskontroll vid vertikal nedstigning i
hög hastighet. Adrias utvecklingsgrupp kombinerade den
estetiska designen med vindprinciperna på ett mycket
naturligt sätt.

Vad är sambandet mellan en modern husvagn och toppmodernt
flygplan? Ett ord: aerodynamik.
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By Jure Gregorčič
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inspiringadventures
KOMBINERA ES TETIK MED DYNAMIK
FRÅN FLYGI NDUS TRIN

VINDSYNERGI MELLAN BIL OCH HUSVAGN
Designern Matic Vihtelič förklarar att en husvagn först
och främst måste komma så nära sitt huvuduppdrag som
möjligt, nämligen att tillhandahålla ett bostadsutrymme.
Förhållandet mellan bostadseffektivitet och rörlighet är
därför mycket viktigt:
”När vi på Gigodesign designade Astella ville vi ta ett steg längre
och närma oss husvagnens grundläggande syfte. En husvagn
används oftare som boende än som transportobjekt. Med detta
i åtanke var grundkonceptet att öka den inre volymen, så vi
ville ge upp den killiknande formen i fram, och istället göra en
husvagn med en platt framvägg. Vi ville uppnå rymligheten i
interiören och lägga till panoramafönster på både fram- och
baksidan, vilket skulle öppna upp utrymmet rent visuellt.”
Adrias förståelse för att leva med det resande landskapet
ledde till utvecklingen av en ny arkitektonisk strategi
som nu är en del av Adrias design-DNA. Installationen av
panoramafönster och dörrlösningar har blivit en del av
mervärdet i alla Adrias premiumprodukter, särskilt i Astella.
Adrias byggnadsarkitekt Uroš Dvornik gick ett steg längre.
Han var medveten om att moderna nomader inte är i behov av
så mycket utrymme för sig själva, utan snarare runt omkring
sig själva, även när husvagnen är parkerad, och han hittade
en lösning som bokstavligen öppnade bostadsutrymmet
mot naturen, med en ny unik panoramadörr. Genom denna
dörr fick Astella en ”naturlig” terrass som är utformad efter
den moderna byggnadsarkitekturen. Panoramadörren ger
en hemtrevlig känsla, och husvagnens egen terrass ger
trevliga minnen för de senare timmarna, när man njuter
av tusentals olika vyer. Denna kunskap tillämpas på den
nya planlösningen Alpina 663 PT, som har en egen
panoramadörr.
Kraven på säker bogsering och låg bränsleförbrukning
skulle dock beaktas i denna konstruktion. ”När vi
föreslog en platt vägg utgick vi från det faktum att
husvagnar av den här storleken bogseras av ganska
stora bilar, ofta SUV:ar, som förflyttar stora mängder luft, så
vi antog att vinkeln på framväggen var irrelevant. I stället för
att ta itu med husvagnens aerodynamik var det nödvändigt att
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AVANCERADE DATORSIMULERINGAR OCH LIVE-VINDPROVNING PÅ ULLTRÅDAR

”HUVUDSYFTET MED ATT FÖRBÄTTRA
ASTELLAS AERODYNAMIK VAR ATT MINSKA
LUFTMOTSTÅNDET OCH DÄRMED OCKSÅ SÄNKA
BRÄNSLEFÖRBRUKNINGEN. ETT STRIKT KRAV VAR
FÖRSTÅS ATT LÖSNINGEN INTE SKULLE PÅVERKA
KÖRKVALITETEN, DVS. DEN MÅSTE BEHÅLLA
RIKTNINGSSTABILITETEN OCH DÄRMED BALANSEN
MELLAN HUSVAGNENS FRÄMRE OCH BAKRE DEL.”

analysera hela konvojen, det vill säga både bil och
släpvagn. Konceptet liknar en tågkomposition där
vagnarna är helt avskurna och det är lokomotivet
som förflyttar luften.” Gigodesign började
undersöka effektiviteten hos en semesterkonvoj
i samarbete med Adria Mobil och Pipistrel. Det
var viktigt att hitta den mest effektiva lösningen
för att strömma det starka luftflödet som skapar
luftmotståndet och virveln mellan dragfordonet
och husvagnen. ”Detta fenomen är typiskt för alla
husvagnar. På grund av det platta taket var det lite
svårt att placera luftutsläppet, men det var extremt
viktigt för användningen av det inre utrymmet, och
därför valde vi att placera det på sidorna,” förklarar
designern Matic Vihtelič.

Konstruktörer och luftfartsexperter stod inför den krävande
uppgiften att uppgradera den ”moderna kuben på hjul” så
att vindbyar vid de praktiskt taget vinkelräta ytkanterna inte
skulle utgöra en säkerhetsrisk och förbruka energi. Matej
Andrejašič medger att den grundläggande designen var en
stor aerodynamisk utmaning. Vi var tvungna att ge Astella lite
diskret effektivitet. ”Naturligtvis var husvagnens grundform
mycket nära en kvadrat för att optimera det användbara
utrymmet. Inom luftfart är en sådan kaross sällan förekommande
eftersom den orsakar det största möjliga luftmotståndet, vilket
är ett av de värsta hindren för aerodynamik. Så en av de mest
anmärkningsvärda innovationerna inom husvagnsvärlden kom
i huvudsak från lastbilsvärlden, inte flygplansvärlden. Dessa är
luftflödesriktare på husvagnens främre vertikala kant mellan
fram- och sidoytorna, som drastiskt minskar området med ökat
lufttryck mellan dragfordonet och husvagnen samtidigt som
de säkerställer att luftströmmen på sidoytorna inte bryter sig
loss. Precis som vid aerodynamisk optimering av lastbilar var
det ursprungliga målet med Astella att minska det maximala
bidraget till luftmotståndet från ytans luftflöde. Om ett luftflöde
som rör sig runt karossen stöter på ett hinder och inte har
tillräckligt med energi för att ta sig förbi det, kan det ”lossna”
från ytan. Ett sådant exempel kan ofta ses på kanten mellan
husvagnens framsida och sida. En sådan lösgjord luftflöde
upptäcks lättast med hjälp av en serie ullremsor som limmas
fast på ytan. Jämförelsen mellan de mönster som skapades i
ullremsorna under åkturen och simuleringarna i beräkningen
visade en positiv överensstämmelse, vilket bekräftade att
lösningarna som användes var effektiva.”

LUFTFLÖDESRIKTARE SOM EN
DEL AV SIGNATURDESIGNEN
När flygteknikexperterna med hjälp av sina mätningar
hade fastställt den exakta positionen och ytan för de
luftflödesreglerande elementen var konstruktörerna
tvungna att fixa till det estetiska. En ny och mycket viktig
utmaning var hur man skulle uppnå den typiska Adriadesignen med riktare. Designern Matic Vihtelič förklarar
hur de försökte hitta element som skulle vara tillräckligt
integrerade och samtidigt bli en del av den nya designen
tillsammans med andra Adria-produkter: ”Tillsammans med
Adrias ingenjör Uroš Dvornik lyckades vi integrera riktarna i
det multifunktionella elementet i husvagnens fälg, vilket också
gav en unik silhuett och förbättrade livskvaliteten i Astella. Med
denna design ville vi lägga större vikt vid sidoväggen än vid
framsidan. Konkurrenterna ägnar stora ansträngningar åt de
främre och bakre väggarna för att göra formen så lik en bil
som möjligt. Vi ville komma bort från detta tillvägagångssätt
och göra väggarna mer diskreta. Istället för att producera ett
hus som låtsas vara en bil ville vi att vår produkt skulle erbjuda
den bästa möjliga boendeupplevelsen.”

DEN NYA TIDENS UTMANING: ATT STÅ EMOT EN STORM
När du väl har upplevt stormigt väder och starka vindar som
sveper över campingplatsen förstår du betydelsen av effektiv
aerodynamik. Frågan är om en aerodynamiskt avancerad
konstruktion också kan förbättra säkerheten för boende på
öppna tomter när en husvagn utsätts för skyfall. Pipistrels
expert på aerodynamik, Matej Andrejašič, bekräftar detta:
”Självklart kan den det. Problemet är dock att en regndroppform,
som är den mest vindresistenta formen, är långt ifrån optimal
när det gäller användbarheten av det inre utrymmet. En av
de värsta och potentiellt mest destruktiva händelserna är en
vindpust som kommer runt den skarpa kanten på en byggnad.
Här accelererar luftflödet med ännu högre hastighet och på
grund av att det uppstår ett mycket lågt lufttryck kan det till
och med slita bort en del som är ordentligt fäst på byggnaden.
Med sina rundade kanter är Astella mer motståndskraftig mot
starka vindar, vilket verkligen märks när du kör med den.” Adria
har tämjt vinden, ingått en allians med fienden och tillämpat
detta på Adrias nya generation av husvagnar.

EN VÄG MOT DEN PERFEKTA SEMES TERBRISEN
KARTLADES AV FLYGPLANSFORMGIVARE
Pipistrel var angelägna om att samarbeta med detta ambitiösa
Adria-projekt att skräddarsy utmärkt aerodynamik för
säker och energieffektiv körning utan att kompromissa med
boendekomforten. Flygare från landet med den starka vinden
som kallas bora, eller burja på slovenska, har oumbärlig
kunskap om lyftkraft och luftmotstånd och vet hur de ska arbeta
med båda. Vid flygplansdesign är det viktigt att åstadkomma en
lyftkraft med minsta möjliga luftmotstånd. När det gäller resor
på väg är situationen dock helt annorlunda. Under resan måste
både bilen och husvagnen vara omgivna av luftströmmar som
ger optimal stabilitet. Aerodynamikexperten Matej Andrejašič

EN TYP AV SLOVENSK VIND

BURJA

Adria och deras designpartner, Gigodesign studio, tog till
sig djärva idéer och innovativt tänkande och kombinerade
de bästa lösningarna från experter på vindvetenskap –
Pipistrels flygtekniker. Den slovenska flygplanstillverkaren
Pipistrel, det första företaget i världen som certifierar
ett elektriskt flygplan, är ledande inom flygindustrin när
det gäller utveckling av alternativa drivmedel. Astella
representerar ett tekniskt genombrott, en insats av
kombinerad kunskap och idéer och ett samarbete mellan
mycket olika, till synes oförenliga områden och yrken.
Adria har inspirerats av naturen och kombinerat de bästa
och mest avancerade vetenskapliga lösningarna för att
skapa toppmoderna husvagnar som kan dela luften enligt
med lagarna för luftfart. Pipistrels expert på flygfysik och
flygsimuleringar, Matej Andrejašič, förklarar huvudsyftet
med de aerodynamiska lösningarna:

från Pipistrel förklarar: ”Det är sant att både lyftkraft och
luftmotstånd är viktigt för flygplan. Men när det gäller husvagnar
bör man undvika lyft- och sidokrafter. Det är nödvändigt att leda
luftflödet på ett sätt som i första hand påverkar den del av kraften
som är aktiv i färdriktningen, dvs. luftmotståndet. Lyftkraften kan
drastiskt påverka fordonets säkerhet genom att minska däckens
grepp.”

Vinden är så djupt inbäddad i människans liv att människor från hela
världen har gett den namn beroende på dess kraft, effekt och riktning.
Slovenien känner väl till kraften av ”burja”, landets starkaste vind
som blåser från bergsbarriärerna mot havet. Burjas styrka är en
säkerhetsuppmaning, eftersom dess vindbyar kan nå orkanstyrka och
till och med stoppa trafiken. Å andra sidan är burja också en ädel vind,
eftersom den alltid för med sig sol, stabilt väder och en harmonisk smak
som exemplifieras i den slovenska kraški pršut, en typ av lufttorkad
prosciutto som produceras i den burja-drabbade regionen Kras.
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Husvagnar
”Vi är mycket glada över att Adria Astella får sådana prestigefyllda utmärkelser, det är en stor hyllning till de begåvade människorna i teamet bakom projektet. Med Astella omdefinierar vi den
lyxiga semesterupplevelsen då den levererar den bästa upplevelsen som en husvagn kan ge, tillsammans med fördelarna med ett
mobilt hus. Astella är attraktiv för konsumenter som vill ha den
ultimata semesterupplevelsen i sitt eget semesterhem på en fast
plats eller som en rörlig enhet som du själv kan bogsera runt.”

LYXSORTIMENT

DEN PRISBELÖNTA ASTELLA,
FAST KORTARE.

Matjaz Grm - Adria Mobils verkställande försäljnings- och marknadsföringschef

Astella. Är det en lyxig husvagn eller ett mobilt hus? Eftersom du kan dra den som en vanlig
husvagn eller ställa upp den som ett fast mobilt hus och enkelt flytta den när du behöver,
kanske den är både och. Nu har en ännu mer kompakt planlösning lagts till i serien; den är
kortare i längd men inte mindre charmig.
REN DESIGN

NY PLANLÖSNING 644 DP

BEVISAD AERODYNAMIK

Det senaste tillskottet är utformat
för två personer med all den banbrytande komfort och praktiska
funktionalitet som du kan förvänta
dig. Eftersom den är kortare är den
också ännu lättare att dra.

2_4

6980 mm

8300 mm

2525 mm

2500 Kg

AN S LU T ET B OEN D E
Alla Astella-planlösningar har
fått detaljerade förbättringar
med nya Adria digitala
belysningskontrollpaneler,
HELLA-bakljus, små förändringar
av möblerna, inklusive en
reviderad matplatslösning för
904HP. Mobilappen Adria MACH
för smart kontroll finns tillgänglig
för Astella.
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LYXUPPLEVELSE

VISA
ONLINE

Upptäck 360-walkthroughs, planlösningar,
specifikationstekniska data och vår produktkonfigurator
på www.newastella.com Modeller, specifikationer och
planlösningar kan variera beroende på land.

UT M Ä RK E L S E R
Red Dot Design Award

ABC Automotive Brand

European Innova-

Astella-serien har fyra

2020 för enastående

Contest ”Best of the Best”

tion Awards 2020 i

olika planlösningar som

produktdesign.

2020 från German Design

kategorierna ”Overall

erbjuder lyxigt boende för

Council.

Concept” och ”Layout”.

2–6 personer.
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Livsstil

VÅR RESPLAN OMFAT TADE MODENA ,
BOLOGNA , CORTONA , ASSISI OCH DET
FANTAS TISKA VAL D'ORCIA .

ITALIEN. EN FEST FÖR SINNENA!
toscana

La
vita
è bella.

VAL D’ORCIA
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#1 SYN

ET T MINNESVÄRT ITALIENSKT ÄVENTYR –
DET PERFEKTA MOTGIFTET FÖR 2020!
Förra året var vi glada över att i alla fall få någon form av
semester, att få smaka på lite frihet efter den svåra tiden.
För oss var det en staycation i Italien, två veckor i mitten av
augusti, då det visade sig vara lugnare än vanligt.
Vårt mål? För att testa på några av de enklare och finare
sakerna i livet som just denna vackra region har att erbjuda.
Ingen stor resa, bara en upplevelse för våra sinnen i EmiliaRomagna, Toscana och Umbrien i vår Compact-husbil.

VA L D ' O RCI A

PÅ JAKT EFTER LIVETS GODA .

Toscana måste vara en av de mest
fotogeniska platserna på jorden. Varje stopp
är en utsikt som du kommer att minnas.
Det klassiska landskapet, kullstäderna,
kyrkorna och gallerierna, marknaderna och
vardagslivet verkar ha stannat i tiden. Vår
bästa utsikt? Världsarvet Val d'Orcia, från
kullarna söder om Siena till Monte Amiata.

”En plats som
är så vacker att du
aldrig kommer att
glömma den.”

Av David Carradale

37

inspiringadventures
RARITETER

umbria

ASS I S I

ASSISI_HIS TORIA
Du kan nästan känna historien i hela regionen. Särskilt i Toscana och Umbrien är du omgiven av gamla
kullstäder, minnesvärda kyrkor och museer. Eftersom Italien var lugnare än normalt besökte vi Assisi.
Närmandet är dramatiskt, Assisi tornar upp sig
över dig och klamrar sig fast vid de branta kullarna. Assisi, som är målet för många pilgrimsresor, är

”Ingenting förbereder dig
för den utsökta smaken
av åldrad balsamvinäger,
placerad i tunna år 1850 och
buteljerad först 2012.”
VINÄGERUPPLEVELSE
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buchettedelvino.org

ph L. Giordano

VINFÖNS TER_CORTONA

#3 SMAK

ph G. Magini

UPPTÄCK VAR DESSA FÖNSTER FINNS
i onlineversionen av tidningen

En av pandemins effekter är återupplivandet av
de forntida ”vinfönsterna” i många toskanska
kullstäder. Dessa ”bulchette del vino” har sitt
ursprung från den italienska pesten 1629; ett litet
hål i väggen där värden säkert kunde placera vin
att sälja för att hålla affärerna igång.

nära förknippat med den helige Franciskus. Han är
ihågkommen av många, även icke-kristna, som en
naturälskare och hans predikande till en publik av
fåglar är en av många legender. Basilica di San Francesco dominerar staden och är ett måste, liksom utsikten från toppen av kullen ovanför staden.

MO D EN A

ph R. Gheesling

C ORTON A

#2 KÄNSEL

Vinfönster

ph L. Giordano

toscana

Det perfekta ackompanjemanget för god ost måste
vara lagrad balsamvinäger (aceto balsamico), den
mörka, koncentrerade och intensivt smaksatta vinägern med ursprung i Italien. Traditionellt tillverkad
balsamico tillverkas genom att druvan reduceras
och åldras i åratal i träfat. Tre typer har skyddad
geografisk status enligt europeisk lag, alla i Modena-området. Vi besökte Bompana Vinegar, en familjeägd producent av certifierad balsamico di Modena.
Värdar var den nuvarande Bompana-generationen,
med sin egen vingård och speciella fat tillverkade
av ek, kastanj och enbär. Vi spenderade timmar för
att förstå processer och passioner, och konsten att
tillverka balsamico. Det är en fascinerande historia.
Vi spenderade också mycket pengar i familjebutiken!
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#COMPACT
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emilia
romagna

#5 HÖRSEL

BOLOG N A

M ODEN A

#4 LUKT

PARMESAN_FABRIK

Emilia-Romagna-regionen är perfekt för att
tillfredsställa din önskan om att förflytta dig med stil
och fart. Ett urval av ultimata ”leksaksfabriker och
upplevelser”: Ducatis motorcykelfabrik i Bologna,
Lamborghini-fabriken i Sant Agata Bolognese samt
Maserati-fabriken och Enzo Ferrari-museet, båda i
Modena.

Som stora ostfantaster var ett besök på en produktionsanläggning för parmesan ett måste. Vi besökte
fabriken 4 Madonne, där 16 000 parmesanhjul tillverkas varje år enligt ett lokalt recept från 1100-talet. Det är en modern anläggning eftersom de ursprungliga byggnaderna förstördes i jordbävningen
2012, då 33 000 osthjul förstördes. Det tar femton år
att bli Ostmästare, den enda personen på plats som
känner till det hemliga receptet. Produktionsprocessen är fascinerande med speciella maskiner så som
”storken”, som bär de 50 kilo tunga bollarna som så
småningom blir till pressade osthjul. Hyllorna med
åldrande osthjul, testhammaren och detaljrikedomen är anmärkningsvärd. Att gå genom anläggningen är ett angenämt angrepp på dina sinnen – den
svaga doften av lagrad ost förstås – och förväntningen på provningsrummet och delikatessbutiken i slutet av rundturen.

Compact visade sig vara den perfekta reskamraten, lätt
och smidig att köra och parkera, även i Toscanas kullstäder. Tanken att kunna åka överallt ger dig mod och
en känsla av ökad frihet.

Jag tillbringade en minnesvärd förmiddag med
Ferrari-bilar, eftersom jag tidigare hade besökt alla
de andra. Vilket fantastiskt beslut, nästan helt ensam
i detta fantastiska museum; detta visade sig bli min
mest perfekta dag 2020. Jag kan rekommendera alla
dessa upplevelser, men kolla deras hemsidor för
öppettider och boka online.

VISA
ONLINE

Upptäck 360-walkthroughs, planlösningar,
specifikationstekniska data och vår produktkonfigurator
på www.adria-mobil.com Modeller, specifikationer och
planlösningar kan variera beroende på land.

”Den
perfekta
dagen,
ensam med
Ferraribilar”
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PRODUKTHÖJDPUNKTER:
• Nya Fiat Ducato eller Citroen Jumper som basfordon.
• Supreme, Plus och Axess-modeller.
• Bredd: 2,12 m.
• Längd: 5,99 m; 6,89 och 6,99 m.
• Planlösningarna SP, SL, DL och SC.
• Val mellan olika möbelstilar och textilier.
• Truma-värme.

TEKNIKINFO
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Husbilar och campervans

MER STIL
Vill du ha lite mer italiensk stil? Ett modifierat front, med ny grill och
större Adria-logotyp och med fullständiga LED-strålkastare som är 30 %
effektivare än halogenstrålkastare och dimljus som följer med dig i hörn
som tillval. En ännu trevligare insida, med nya rattval och snygga detaljer
som växelknopp och luftventiler. Med ny cool white-interiörbelysning
och nya dörrpaneler, mer förvaring, nya kombiinstrument och förbättrad
förarinformation.

NYA FIAT DUCATO

KRAFTEN BAKOM
DITT NÄSTA ÄVENTYR.
M E R P RE S TA N DA
Våra husbilar och campervans är nu utrustade med den nya Fiat Ducato, basbilen med ett nytt hjärta, ett nytt chassi och en
ny hjärna som erbjuder det senaste inom stil, prestanda, komfort och säkerhet.

Behöver du mer prestanda? Förvänta dig stark prestanda med Fiats nya
Multijet 3-motorer, med 2,2 liters slagvolym och versioner med 120 hk, 140
hk, 160 hk och 180 hk och vridmoment från 320 nm till 450 nm, beroende
på modell. De nya motorerna uppfyller kraven för Euro6 och har ett andra
efterbehandlingssystem med urea-injektor, vilket utlovar ännu högre
effektivitet. Manuell eller automat? Du kan välja mellan 6-växlad manuell
växellåda eller 9-växlad automatisk växellåda (från och med 140 hk).

M E R S Ä K E RH E T
Vill du slippa oroa dig? Fler säkerhetsfunktioner med nya bältespåminnare och elektrisk servostyrning som standard körassistans, körfältskontroll
och bränsleeffektivitet. För enklare körning väljer du den elektroniska parkeringsbromsen, batterifrånkopplingssystemet och keyless-go som tillval.
Det finns många säkerhetshjälpmedel tillgängliga, bland annat elektronisk
stabilitetskontroll, bromskontroll med fotgängardetektion, adaptiv farthållare, intelligent farthållare och somnande förardetektion.

M E R KOM F ORT
Ska du åka till ett varmt ställe? Manuell luftkonditionering är nu
standard, med ett effektivt automatiskt system som tillval.
Värmesystemet är också bra. Har du en lång resa framför dig?
Välj bland de nya infotainmentsystemen och högtalarna, inklusive en
10-tums radio, NAV-pekskärm HD-enhet och en Telematics-modul
som tillval. Telefoner att ladda och utrustning som inte får tappas
bort? Fler laddningspunkter och USB, inklusive trådlös laddning och
bättre förvaringsmöjligheter.
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Kontrollera alltid med din Adria-återförsäljare vilka paket, tillval och fordon
som finns tillgängliga för olika Adria husbilar och campervans, eftersom dessa
kan variera. För detaljerad information, se www.adria-mobil.com
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Husbilar

MÖT DEN NYA GENERATIONENS SONIC

STIL, PRESTANDA OCH KOMFORT,
ALLT I ETT.

+ STIL
Sonic har ett snyggt, aerodynamiskt
utseende med en verklig närvaro på
vägen. Välj mellan en silverfärgad kaross (Supreme-modeller) eller vit kaross (Plus-modeller). Medan fronten är
bekant är baksidan helt ny, med en liten
lutning och nya LED-lampor.

+ KOMFORT
Designad för livet, med moderna boendeutrymmen och många nya och innovativa
funktioner, som utan ansträngning levererar
komfort och utrymme. Perfekta fordon för
användning året runt, med uppvärmning från
Alde och Truma för kallare klimat.

+ PRESTANDA
Ett säkert fordon som är utformat för
att fungera året runt, baserat på de nya
Fiat Ducato och Fiat Low-chassina, i
kombination med Adrias Comprex-kaross och dubbla golv.

Om du funderar på att åka ut på en lång resa, ta den enkla vägen och förflytta dig
mellan länder och intressanta platser utan problem. En integrerad husbil är svår att
slå. Den nya generationens Sonic har den senaste designen och innovationerna och
levererar stil, prestanda och komfort utan ansträngning.
44
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”Den nya generationen Sonic inger ett starkt förtroende,
allt är där det ska vara, interiören är som en modern loftlägenhet
och den är redo att prestera och fantastisk att köra.”

T Y P I S K A F UN K T I ON E R

Denis Car - Adrias produktchef för husbilar

Exklusiva Sonic-signaturfunktioner för lyxresor.

Panoramafönster, ger en rymlig loftkänsla, med integrerade persienner,
öppna för extra ventilation.
Dubbelgolv, envåningsgolv och 13 cm utrymme under golvet för verktyg, isolering och förvaring.
Prestandachassi, Fiat Ducato lågramchassi möjliggör ett dubbelt golv och ger mer styrka.
LED-lampor, exklusiva multifunktionella LED-bakljus.
Exteriörgrafik, grafik i fordonsstil och krommärken.

HÖJDPUNKTER
Fem historier har varit drivkraften bakom skapandet av den nya Sonic-serien.

INSPIR E R A D DE S I GN
Ett distinkt nytt utseende, med
snygg design framtill och ny
bakvägg.
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HEMKÄNSLA

Flytande boendeutrymmen med kontrollerbar belysning och ett
urval av textilier och mjuka möbler.
Uppvärmning med Truma och Alde för extra komfort.
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MOD ERNA
BO END EU TRYMMEN

I N S P I RE RA DE
LÖS N I N GA R

Allt är utformat för den ultimata semesterupplevelsen.

VISA
ONLINE

Vardagsrum, känslan av en öppen planlösning, stor matplats med sidosoffa och justerbart bord. Ett urval av planlösningar, inklusive öppen salong ”dubbel soffa” och klassiska matplatsformat.

Upptäck 360-walkthroughs,
planlösningar,
specifikationstekniska data
och vår produktkonfigurator
på www.adria-mobil.com
Modeller, specifikationer och
planlösningar kan variera
beroende på land.

Kök, S-Line-kök med LED-fönsterfoder ger mer bänkutrymme, mer förvaring och de
bästa apparaterna, inklusive tre spisbrännare, 142 liters absorptionskylskåp, och som
tillval en ugn och Nespresso®-kaffebryggare (standard). Smal bänkskiva i solid laminat
FENIX NTM®, med mjukstängande lådor under. Användbart fack för köksredskap.

Innovativa lösningar för ett
inspirerat liv, året runt.

Förvaring, rikligt med förvaringsutrymme med stort bakre förråd med 120 cm höjd
(modellberoende), två dörrar, 220 V/12 V-kontakter och LED-lampor. Tyst och smidig ytterdörr med förvaringsbehållare. Konvexa inre överskåp med upplyst profil.
Stor garderob och förvaring under sängen samt stora kökslådor.

Sovrum, Sstort, lyxigt bakre sovrum, med alla typer av sängar,
alla med kvalitetsfjädrande sängar och madrasser. Intuitiv belysning, USB-portar och förvaringsutrymmen för personliga saker.

Kaffemaskin, Nespresso® -kaffemaskin för perfekt kaffe (standard).
Multimedia, underhållning med ny multimediavägg, TV-hållare, ljudsystem med
dolda högtalare, USB- och telefonladdningsyta. Adrias digitala kontrollpanel styr
huvudfunktionerna.

Badrum, det lyxiga badrummet har en spegel med spotlights
och förvaringsutrymme för personliga saker. Dusch med elegant
duschvägg, värme och ventilation.

Belysning, intuitiv ljusstyrning för perfekt atmosfär.
Utdragbara och fällbara säten, tillgängliga för
planlösningarna DL och DC.

Nedfällbar säng fram, perfekt integrerad
nedfällbar säng fram med enkel åtkomst,
god belysning och ventilation. 1600 x 2000
mm säng, lättviktskonstruktion, med god
ståhöjd när den inte används.
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ADRIA
MACH

Hjälpmedel, centralt serviceområde för enkla
hjälpanslutningar och en nyinstallerad, isolerad 115 l
varmvattentank.tank.

Adrias smarta mobilapp
är standard, med
MACH Plus som tillval.
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Livsstil

Kärlek
vid första
ögonkastet.

MÖT ADRIA-MODELLERNA

som förstaköpare

TENDERAR ATT VÄLJA:

ALTEA

SAKER ATT TÄNKA PÅ NÄR DU KÖPER DIN FÖRSTA HUSVAGN.
Husvagnslivet är inne igen! Intresset för husvagnsägande har återuppstått under pandemin, då
människor söker nya semesterlösningar. Många nykomlingar, särskilt familjer med små barn,
äger en husvagn för första gången.

Andrew Ditton är en vida berömd brittisk
husvagnsjournalist. När han var 14 år
gammal ärvde han en husvagn och har rest
runt sedan dess, från ett litet tält i Kanada
till en stor husbil på Nya Zeeland. Han reser
runt på jakt efter unika campingupplevelser.
Du hittar honom på www.andrewditton.com.

G L A D H U S VA G N
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Betyg för förstaköpare

4.5/5

”Rejäla husvagnar som är utrustade med
allt du behöver och inget du inte behöver,
så att du kan koncentrera dig på att skapa
minnen.”
B ETY G F Ö R F Ö R STA K Ö P A R E

ACTION

Bäst för: Unga familjer på resande fot

Betyg för förstaköpare

4/5

”Kurviga, ikoniska husvagnar som garanterat
kommer att ge dig ett leende på läpparna.”
-

EXPERTENS SYN PÅ SAKEN
VAD ...? Innan du ens tittar på en husvagn bör du samla familjen och komma överens om ett gemensamt mål. Föredrar ni att ge er ut på upptäcktsfärd eller att
besöka eer säsongsplats under helger och semestrar? Om ni vill resa runt, kontakta först din lokala Adria-återförsäljare för att ta reda på bogseringslagarna i
ditt land. NÄR ...? Bara på sommaren eller året runt? Ju bekvämare din husvagn är, desto mer kommer du att använda den. Om du maximerar användningen
av husvagnen får du mer valuta för pengarna, även om det inte är den billigaste modellen. VAR ...? En husvagn är inte bara till för semestern. Om du kan
parkera den hemma har du också ett gästrum, ett barnrum och en lugn plats där du kan arbeta ostört. Om du inte kan ha din husvagn hemma behöver du
någonstans att förvara den. VEM ...? Du behöver inte alltid anpassa antalet sovplatser till antalet användare. Många par föredrar husvagnar med fyra bäddar,
där de sover i den fasta sängen och lämnar de konvertibla sittplatserna som vardagsrum. Tonåringar kanske föredrar att sova utomhus i ett tält eller i ett förtält.
HUR ...? Tänk på hur du ska dra husvagnen. Det finns gott om hjälp på expertwebbplatser, eller prata med din Adria-återförsäljare. Du kan också få professionell
utbildning på många ställen. Och när du inte använder den, var kommer den då att förvaras; på din uppfart eller på en lagringsanläggning? Praktiska, verkliga
överväganden. HUR MYCKET ...? Och naturligtvis, vilken budget du tänker dig för att köpa och underhålla din husvagn. Detta kommer att påverka ditt val av
modell och om du ska köpa en ny eller en nästan ny. En ny har fördelarna med garanti och att den är din, och endast din, men det finns också några bra nästan
nya modeller att kolla in. VIKT IGAS T AV ALLT … Din nya husvagn ska ge dig ett leende på läpparna ...

5/5

Bäst för: Alla. Altea är allt för alla.

AVIVA

EFTER ETT HELT LIV SOM HUSVAGNSÄGARE DELAR DEN OBEROENDE HUSVAGNSJOURNALISTEN
ANDREW DITTON MED SIG AV SINA
ERFARENHETER OM HUR MAN
KÖPER SIN FÖRSTA HUSVAGN.

Betyg för förstaköpare
En bekväm och modern
allround-husvagn
-

Bäst för: Par eller ensamresenärer som älskar
det roliga i livet
L I V ET B L I R ENK L A R E

ADORA

Betyg för förstaköpare

4/5

”Adora passar lika bra på resor som på en permanent plats och är det eleganta och lyxiga semesterhuset som du alltid har längtat efter. För
många är det den perfekta andra-husvagnen!”
L I V ET Ä R ET T Ä V EN TY R

Bäst för: Stort panorama, fantastiskt boendeutrymme, Alde värme- och luftkonditioneringsalternativ gör Adora till en riktigt bekväm husvagn.

51

Nybörjares
syn på saken
VI TRÄFFAR EN HOLLÄNDSK FAMILJ
SOM NYLIGEN KÖPT SIN FÖRSTA HUSVAGN,
EN NÄSTAN NY ADORA.
”VI ÄR KEVIN, AAFJE, FLORIS (8) OCH
LOT TE (7), OCH TILLSAMMANS RESER
VI RUNT I VÄRLDEN MED FLYG, BIL
OCH HUSVAGN. VI HAR BESÖKT MER
ÄN 50 LÄNDER. UNDER DE SENAS TE
ÅREN HAR VI UPPTÄCKT EUROPA MED
VACKRA CAMPINGSEMES TRAR OCH VI
ÄR LÅNGT IFRÅN FÄRDIGA! NU ÄR DET
DAGS AT T FÖR FÖRS TA GÅNGEN RESA
MED VÅR HIPPIE-CAMPER. EN S TOR RÖD
SRV-BUSS LIKNANDE BUSS. VI RES TE
GENOM FRANKRIKE OCH SPANIEN I TRE
VECKOR, EN FANTAS TISK RESA , MEN
ÄNDÅ FINNS DET VISSA BESVIKELSER
... DET VISADE SIG AT T VI INTE KUNDE
PARKERA NÅGONS TANS I NÄRHETEN AV
S TRANDEN MED VÅRA SURFBRÄDOR PÅ
TAKET. HUSBILEN ÄR FÖR S TOR FÖR
DET. TYVÄRR MÅS TE VI HOPPA ÖVER DE
VACKRA FRANSKA MEDELTIDA BYARNA
EFTERSOM PARKERINGSPLATSERNA ÄR
FÖR SMÅ . OCH SIS T MEN INTE MINS T
ÄR DET FAKTISKT INTE MÖJLIGT AT T
GÅ PÅ TOALET TEN OCH DUSCHA I VÅR
HIPPIEBUSS OCH DET VISADE SIG VARA
DEN SIS TA S TÖTES TENEN.

kidslovetravel.net
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Husbilen säljs, men vad händer nu? Vi älskar camping, att vara ute mycket, att njuta av naturen och
att barnen kan springa runt och träffa nya kompisar. Lösningen för oss är en husvagn, en ganska
ny husvagn med all den lyx som det innebär. Vi kan helt enkelt lämna husvagnen på campingen,
och med bil kan vi nå stranden eller hitta en pittoresk stad.
Vi börjar vårt sökande på en gata med återförsäljare av husvagnar, vi tittade på alla möjliga märken och blev förälskade i Adria. Husvagnarna är inredda i ljusa, naturliga toner och utrustade med
all nödvändig lyx. Först letade vi efter en husvagn med våningssängar för barnen, men en vänlig
försäljare sa att våra barn förmodligen kommer att vilja sova i ett tält om ett år, och att våningssängarna tar mycket plats. Därför kommer vi att välja en husvagn med en fast säng och en rund
sittplats som man kan göra om till en stor säng om barnen vill sova inomhus ett år till.
Vi letar också efter en husvagn med ett stort kylskåp så att vi inte behöver handla varje dag och
naturligtvis efter en husvagn med både toalett och dusch.
När jag går in i Adria Adora vet jag direkt! Denna typ av husvagn har ett panoramatak! Hela fronten är
faktiskt ett fönster, vilket gör att husvagnen är väldigt ljus inuti och på natten kan man titta på stjärnorna från sängen. Hur häftigt är inte det!
En husvagn är perfekt för oss just nu, vi har nu det bästa av två världar: ett lyxigt privat hus på
hjul som vi kan ställa ner på de vackraste platserna och en bil för att utforska området, ta med oss
surfbrädorna till havet och upptäcka alla vackra, undangömda platser.
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Varumärke

ALLA MINA LIVSS TILSBEHOV

VINTERBERÄTTELSER
OFFPIS T-ÄVENTYR I EN HUSBIL .

Matthias Mayr är Elans friåkningsambassadör och har åkt i några av de mest
avlägsna bergen på vår planet.

Nationalparken Triglav i Slovenien är hem för mina skidor, Elan.
Deras 75-årsjubileum är en perfekt anledning att åka dit och njuta.
20 cm färsk snö ovanpå ett 3–6 meter stort snötäcke väntar på
oss. Eftersom det fortfarande är Corona-tider är allt annorlunda,
men inte njutningen av den lätta vikten under mina fötter, den
fluffiga snön under mina skidor, solen i ansiktet ...”

”Och det bästa är; nedanför backen väntar våra sängar, vårt kök
och duschar i Adria Sonic, vår helggåva från Adria. Jag har använt
husbilar många gånger tidigare. Helt enkelt för att ett hem långt
hemifrån, vilket Sonic definitivt är, uppfyller alla mina livsstilsbehov: rörlighet, hemkänsla, matlagning. Och naturligtvis lite öl till
kvällens samtal. Vilka inte är avsedda för allmänheten.”

EN UNDERBAR DAG
Tomaž Jakofčič är en fullt kvalificerad
IFMGA-bergguide och den första slovenen som
guidat kunder upp till toppen av Mount Everest.

”’Det enda som är värre än en helg är en semester’ är ett vanligt
skämt mellan unga pappor. Och det finns en viss sanning i det,
när barnen är små. Lite senare blir allt bara roligare. Så det
tog inte lång tid innan min fru och jag satte på skidorna på våra
älskade döttrar också. Den här gången försökte vi föra samman
husbilsresor med turskidåkning. Med Sonic, som vi fick låna av
våra vänner på Adria, öppnades helt nya vinterlekplatser runt om i
Slovenien, vilket gav en oändlig känsla av frihet och glädje.”

”Hungrig, törstig, varm, kall, trött, hur långt är det kvar ...” upprepas
fortfarande under hela dagen. Men alla ansträngningar belönades
väl ”hemma”, när flickorna, innan de föll i djup sömn på väg till
nästa resmål, utropade: ’Det var en underbar dag!’ Att resa med
husbil skapar ett magiskt vinterupplevelse för barn i alla åldrar.
Det är definitivt en mycket vacker och komplex upplevelse! Testa!”

WOW, VILKEN SPÄNNING!
Grega Kofler är en erfaren IFMGAbergguide, vintersportsinstruktör och
sportentusiast.

Det är något speciellt med att tillbringa en vinternatt i en husbil, särskilt om du
har tillbringat dagen med att testa nya ELAN-skidor. Slå på värmen, häll upp lite
te, slappna av och läs dessa vinterberättelser, skrivna av några av de skickligaste
vintersportproffsen, som alltid vill ha det bästa.
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”En skidtur där du med lite stigning får mer än 1400
höjdmeter skidåkning kan låta utmanande. Med bra väder och
snöförhållanden blir det mer ett äventyr för mig och mina två
söner. Den här gången blev det ännu vackrare – tillsammans med
Adria Sonic.”

”Vi njuter av det till fullo, svängarna är långa och breda, våra ben
värker ... I slutändan hittar vi vår egen väg som nästan tar oss
till Bohinjska Bistricas centrum. Spänningen är fullständig när vi
ser tillbaka på vad vi just åkte och vad vi har framför oss. Min fru
och minsta son i en Sonic och kall Coca Cola för pojkarna och en
välförtjänt öl för mig – i Sonics varma komfort. ’WOW!’ Tack till
Elan och Adria Mobil för den oförglömliga upplevelsen.”

Elan är en världskänd skidtillverkare med mer än 75 års erfarenhet av att designa och producera de bästa
skidorna i världen. www.elanskis.com
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2020. ET T OTROLIGT
ÅR I SADELN.

SÅ NÄRA I TOUR DE FRANCE.
Tour de France 2020 startade i Nice den 29:e augusti
med 22 lag och 176 cyklister, med sista etappen i Paris,
längs Champs Elysees söndagen den 20:e september,
med en total sträcka på 3 484 kilometer.

Sluta
aldrig
att tro!

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), också han från
Slovenien, vann en dramatisk spurt med landsmannen
Primož, och blev Tourens yngsta vinnare på 111 år.
Roglič höll den gula tröjan i 13 dagar, men blev omkörd
av Pogačar i en dramatisk sista etapp. För Adria Mobils
hemland Slovenien var detta en anmärkningsvärd
triumf, då två landsmän tävlade mot varandra i
världens mest eftertraktade landsvägscykellopp.

ADRIA VÄRLDSKLASSPARTNER,
TOPPCYKLIS TEN PRIMOŽ ROGLIČ,
REFLEKTERAR ÖVER EN HÄNDELSERIK SÄSONG.

Vinst i
Liège-BastogneLiège

Roglič, från Slovenien, har varit nummer ett på
UCI:s världsranking det senaste året och kör för
Team Jumbo-Visma. Säsongen 2020 visade sig
vara hans mest framgångsrika och dramatiska
i en hittills otrolig cykelkarriär, sedan han bytte
från skidhoppning till två hjul. Säsongen 2020
innehöll några otroliga ögonblick.
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Två veckor senare var Primož tillbaka
i Liege. Loppet avgjordes i en extraordinär femmannasprint till mållinjen,
där Roglič vann över fransmannen
Julian Alaphilippe i den jämnaste av
fotofinaler, som av vissa respekterade
cykelobservatörer kallade ”den mest
jämna fotofinalen genom tiderna”.
57

inspiringadventures

Husvagnar

Krönt som
mästare igen
i Spanien.

ACTION SPORT

TA DET TUFFA MED DET MJUKA.

LA VUELTA 2020, 2 892 KM ÖVER 18 ETAPPER FRÅN 10:E
OKTOBER, MÅL I MADRID DEN 11:E NOVEMBER. ROGLIČ VAR
IMPONERANDE I ETT EPISKT LOPP, LEDANDE FRÅN FRONTEN.
HAN VISADE PROV PÅ MOD OCH BESLUTSAMHET I FINALEN,
OCH DET BLEV EN ENSAM KAMP MOT RICHARD CARAPAZ
FRÅN ECUADOR I DEN NÄST SISTA BACKETAPPEN. PÅ DEN
SISTA DAGEN I MADRID VANN HAN TITELN, MED DEN MINSTA
SEGERMARGINALEN SEDAN 1984.

VINS T AV GOLDEN WHEEL 2020.
Säsongen avslutades på topp när Primož
vann det prestigefyllda priset Golden
Wheel från franska Velo Magazine, som
delas ut av sportjournalister från hela
världen.

År 2020 var exceptionellt på många sätt, men också extremt framgångsrikt för dig, eftersom du inledde säsongen med en seger och
avslutade den som den ledande cyklisten i UCI:s rankning. Grattis
igen och berätta för oss hur du kände efter denna extraordinära
prestation.
Naturligtvis är jag mycket nöjd och stolt, men samtidigt är jag hungrig
på mer. Jag vill alltid förbättra mig och ta itu med den största och
svåraste utmaningen, det vill säga hur jag ska bli och förbli den bästa.
Min träning och förberedelseprocess är också anpassad till detta, så
att jag kan kämpa för den här positionen igen.
Trots dina extraordinära prestationer, resultat och vunna priser verkar du alltid realistisk och med fötterna på jorden. Hur gör du det?
Genom att förbli den du är; börja varje dag på nytt på ett sätt som gör
att du förblir trogen till dig själv och samtidigt inte glömmer var du
kommer ifrån och hur du kom hit. Detta är mycket viktigt för mig, för
vid sidan av alla förberedelser och tävlingar händer det också mycket
parallellt och på så sätt håller jag mig fokuserad på tävlingsrytmen
under hela säsongen.

Trots att det bara är en cyklist som lyfter händerna vid mållinjen
vet vi att cykelsporten är en lagsport, där man inte kan räkna med
ett toppresultat utan rätt energi och samarbete inom laget. Hur har
du och ditt team förberett er för den nya säsongen under den här
perioden, är du nöjd med det arbete som utförts?
Det största fokuset låg på det faktum att vi trots individuell träning
förblev ett lag; det betyder att vi hade ständig kontakt, trots att vi tränade hemma, att vi uppmuntrade, motiverade och stöttade varandra
under hela perioden och förberedelseprocessen, och att vi samtidigt
alltid arbetade hårt, så det känns bra att vi har tagit oss igenom den
här perioden med framgång. Stödet och förtroendet från våra sponsorer och fans betydde också mycket för oss.
Vem eller vad tänker du oftast på under krävande förberedelser och
tävlingar, vad inspirerar dig när det är som svårast?
Framförallt måste du vara trogen dig själv, göra det du älskar och fortsätta leta efter sätt att bli ännu bättre. Naturligtvis är min familj min
största uppmuntran och stöd, och de ger mig extra styrka att komma
till varje tävling så redo och motiverad som möjligt.
Berätta för oss vad möjligheten att använda en husbil under förberedelser och tävlingar betyder för dig och din familj.
I slutändan är det alltid en insikt om att tid är det viktigaste värdet, och
den tid du tillbringar med dina nära och kära är ännu viktigare. Trots
arbetsrytmen innebär husbilen alltid någon form av fritid, så den tid
vi tillbringar på detta sätt är värdefull för mig, eftersom vi alltid har
det väldigt trevligt.
Intervjun genomfördes i mars 2021. Du kan följa Primož under säsongen
21-2 på www.primozroglic.com och på www.adria-mobil.com.
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DEN NYA ACTION SPORT 391 LH GER EN VISS TERRÄNGKARAKTÄR TILL SIN IKONISKA, SMIDIGA OCH KURVIGA
KARAKTÄR. NU KOMMER ÄVENTYRET MED LITE TUFF KÄRLEK. DEN NYA ACTION SPORT 391 LH-MODELLEN KAN
BESKRIVAS SOM ”SEMI-OFFROAD”, MED LITE HÖGRE MARKFRIGÅNG OCH MYCKET MER ATTITYD!

Den lätta och rymliga Action är en mycket omtyckt
husvagn och med sin ikoniska form är det inte konstigt
att den är älskad av alla. I vissa delar av världen har den till
och med en egen fanklubb! Den fortsätter också att hitt
nya kunder, inklusive många förstagångskunder.

Action Sport 391 LH har en modern inredning som utnyttjar
sitt utrymme. Adrias smarta kök, ett ergonomiskt badrum
och bekväma sovplatser för tre personer.

ACTION
SPORT
391 LH

Action finns med 4 olika planlösningar. Kolla in dem på www.adria-mobil.com

• Exteriör i vitt glasfiber med grafik i borstad aluminium.
• Aerodynamisk form med panoramafönster.
• Stor fot! Uppgraderade stödben.
• AL-KO högre chassi.
• Tåliga och hållbara 16-tums hjul.
• Cykelhållare kan installeras i förväg som tillval.
• Utvändig förvaring.
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Varumärke

Vi hittade Rex' Bar på avto.net, den
populära slovenska webbplatsen för
begagnade fordon. En Adria 380Q
från 1979, fortfarande körduglig,
kostade bara 900 euro och stod
några kilometer bort.

av will och saira aspinall

+
4månader

DEN GAMLA GENERATIONENS ADRIA

KAN ”UPCYCLING” VARA
glamoröst?

ADRIA 380Q

AV MANUELLT ARBETE ...

... OCH REX' BAR KUNDE ÖPPNA!

VARFÖR EN GAMMAL ADRIA-HUSVAGN KAN BLI
DIT T NÄS TA S TORA PROJEKT

TITTA PÅ KONVERTERINGEN PÅ YOUTUBE:
SAIRA OCH WILL ASPINALL

ADRIA-VAGNAR HAR MÅNGA LIV OCH DET ÄR INTE
OVANLIGT AT T MAN S TÖTER PÅ RIKTIGT GAMLA
MODELLER SOM FORTFARANDE ÄR I BRA SKICK.
HAR DU NÅGONSIN FUNDERAT PÅ AT T GENOMFÖRA
ET T RENOVERINGSPROJEKT FÖR AT T SKAPA NÅGOT
RIKTIGT SPECIELLT ?
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Med en liten ekonomisk investering och lite fantasi kan du
förvandla något gammalt till något förtjusande i vintage-stil. Möt Will och Saira Aspinall, två britter som sålde sin
bostad i London 2018 för att köpa en historisk bondgård
nära sjön Bled i Slovenien. Paret renoverar långsamt det
400 år gamla huset till ett familjevänligt boutiquehotell.
När Will undrade om han skulle ta itu med några mindre
gör-det-själv-projekt innan han började med huset, gav
Saira honom en gammal Adria 380-vagn och en vision om
en vintageinspirerad mobil off-grid-bar. Rex' Bar var född.

Konceptet för baren väckte snabbt intresse hos en av
landets mest populära miljövänliga campingplatser.
När Will fick en plats på Eco River Camp under sommarmånaderna hade han bara fyra månader på sig
att slutföra renoveringen. För att hålla kostnaderna
nere återanvände Will många gamla saker som fanns
på parets bondgård. Bland retrodetaljerna finns en
garagedörr som nu fungerar som bardisk, en utmärkt
tapet från 1950-talet som hittades på vinden som ger
en vintagekänsla, och 150 år gamla golvbrädor som
förvandlats till en terrass. Tillsammans med skräddarsydda bänkskivor i rostfritt stål och högteknologiska
solpaneler uppfyller baren alla moderna standarder
samtidigt som den behåller sin charm. Förutom att
Saira och Will tillbringar sommaren med att servera törstiga campare, hyr de också ut Rex' Bar för
evenemang och festivaler, t.ex. decemberfirandet och
vårens chokladfestival i den närbelägna historiska
staden Radovljica.

”REX' BAR BÖRJADE SOM
ETT RENOVERINGSPROJEKT
FÖR WILL, MEN DEN HAR
BLIVIT EN STOR DEL AV
VÅRT FAMILJELIV OCH ETT
STÖD FÖR VÅR VERKSAMHET MEDAN VI RENOVERAR
BONDGÅRDEN.”
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Det är din tur!
SKAPA DIN EGEN JULDEKORATION I FORM
AV EN VINTAGE-HUSVAGN!

Efter framgången med detta ”upcycling”projekt bestämde sig Will och Saira för att
köpa ytterligare en Adria. De blev förtjusta
i den äggformade 300:an och bestämde sig
för att den skulle bli en utmärkt glampingenhet och började designa ett boutiquehotellrum i miniatyr.

Den nya husvagnen, med namnet No. 26, är inspirerad av
Orientexpressens tågvagnar och erbjuder en lyxig vistelse med
en fullstor dubbelsäng, linnelakan och ett tak med natthimmel.
Den finns också på Eco River Camp i Slovenien och kan bokas
för sommarvistelser för två eller fler nätter.

ECO RIVER CAMP RADOVLIJICA ,
SLOVENIEN
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”EN AV DE STÖRSTA ’UPCYCLING’-TRIUMFERNA AR DE
YTTRE HJÄRTLUCKORNA SOM
RÄDDADES FRÅN EN BÅLHÖG PÅ EN
GRANNGÅRD. WILL SÅGADE DEM
TILL RÄTT STORLEK, SLIPADE OCH
MÅLADE DEM.”

ADRIA 300
GULDKLISTERMÄRKEN
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... OCH NO. 26 SÄGER VÄLKOMMEN!

No. 26 hade ägts av samma par under de senaste 20 åren
och de höll på att uppgradera till en ny Adria. Vi samarbetade med samma slovenska designer för färgschemat och
designen för utsidan och de skapade också över 50 folierade guldstjärneklistermärken åt oss – för att återskapa den
natthimmel som jag ville ha i taket. Förutom att renovera
det inre utrymmet skapade Will också ett soldäck för husvagnen för att ge gästerna ett privat utrymme där de kan
sitta, äta och koppla av utomhus.
SLOVENIANFAMILYASPINALL

Eco River Camp är en liten campingplats
i den slovenska alpregionen som till 100
% är självförsörjande och hållbar. Det
ligger vid floden Sava och mycket nära
sjön Bled och är den perfekta platsen
för att utforska Sloveniens natur och
skönhet. Campingen är öppen från den
1 juni till den 15 september varje år
och tar emot gäster med fritidsfordon,
husbilar, husvagnar och tält samt
erbjuder boende på plats i canvastält,
trästugor och No. 26.
ecorivercamp.com

Klipp försiktigt längs linjerna, vik och
limma för bästa resultat.
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