HÖST 2020

Varje Adria
har en historia
att berätta.

MÖT DEN NYA
GENERATIONEN:
MATRIX

Lev det bästa av livet.

CORAL

Följ himlen.

ADORA

Designad runt dig.
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inspiration för dina äventyr
Adrias fritidsfordon ger många livsstilsfördelar som nu
verkar vara mer relevanta än någonsin och sträcker sig
tillbaka till vår första husvagn 1965. Du kan fördjupa dig
i semestertrender, dåtid och framtid. Hitta din frihet och
dina äventyr med Adria, här i tidningen.
Vi ger en exklusiv förhandsvisning av den inspirerade
nya generationens husbilar Matrix och Coral samt den
nya husvagnen Adora. Dessa fordon är ett resultat av
Adria Mobils designstrategi som du kan läsa mer om i vår
artikel INSPIRERANDE DESIGN. Du kan även upptäcka
mer om varumärket Adria i vår berättelse Från hjärtat,
för själen.
Vi reser på semester till halvön Llŷn i norra Wales, en
semester som förr i tiden och vi åker på tryffeljakt i en
Compact i Istrien.
Vi utforskar idén om lyxig camping med journalisten
Sanna Ohlander, som får prova Astella.

Trevlig läsning

Vanlife har blivit en rörelse på sociala medier under de
senaste åren, så vi bad den olympiska guldmedaljören
Tina Maze att hitta sin version av vanlife i en Twin
Supreme samt modellerna i den nya generationens Twin
Axess.

Neil Morley, Redaktör.
Höstnumret
2020
Adria Inspirations publiceras
av Adria Mobil online på
engelska och nio andra språk.
Se www.adria-mobil.com
för detaljer
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Inspirerande
Lorem ipsum
äventyr
INSIDER

FÖRS TÅ VARUMÄRKET ADRIA .

FRÅN HJÄRTAT, FÖR SJÄLEN.
VARUMÄRKET ADRIAS
VÄRDERINGAR:

Vi vet att en Adria inte bara är ett fordon, det är en del av en berättelse – din och vår. I år når
Adria en ny milstolpe, 55 år, från en blygsam start och med många svängar och omvägar
under vägen.

En berättelse som styrts av passion i mer än ett halvt sekel,
en kärlek till friluftsliv, frihet och självständiga resor som
gett så många oförglömliga minnen till ägare världen runt.
Adria Mobil har designat och tillverkat husvagnsvagnar
sedan 1965. Över 500 000 husvagnar har sålts med namnet Adria. Husbilar tillkom 1982, från börjat under namnet
Adriatik och sedan 1990-talet som varumärket Adria och
vans lades till 1995. Det blir ytterligare 125 000 Adriafordon.

VITALITET.
Vara mobil, stark, i form, aktiv och spontan.
Ha energi och vara lättsam och lekfull..

PASSION.

Vår kontinuerliga utveckling av nya produkter och idéer, vår
innovativa anda och att vi är besatta av kvalitet har varit bra
för varumärket och vägleder oss än idag.
Vi som har tur att arbeta för Adria Mobil, företaget bakom
varumärket, säger ofta att vi har det bästa jobbet i världen. Vi
tillverkar så klart fordon varje dag, men det vi verkligen gör
är att vi inspirerar till nya äventyr.

Känna sig passionerad över produktens
förträfflighet och livsstilen ett fritidsfordon
medför - under alla förhållanden och i alla
miljöer.

PREMIUMKVALITET.
Leverera en fantastisk design med utomordentliga funktioner, som är hållbar,
tillförlitlig, har inbyggd säkerhet och som är
konstruerad för att hålla länge.

PREMIUMVÄRDE.
Leverera överlägsen kvalitet till ett rimligt
pris, ett fritidsfordon som är värt pengarna.

Adrias vision som varumärke är enkel -

”VARA DET MEST ÅTRÅVÄRDA
VARUMÄRKET NÄR DET
GÄLLER FRITIDSFORDON”.
Vi delar en passion med våra kunder - för äventyr
och för den livsstil som ett fritidsfordon medför.
Med alla resebegränsningar som uppstått i år är
dessa fördelar mer eftertraktade än någonsin.

Om du delar vår passion kommer du att förstå. Om du känner
dig lockad av livsstilen ett fritidsfordon medför kan du bli en
del av vår familj. Vad väntar du på?

Adria. Inspiration for dina äventyr.
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Se
märkesfilm på
SE.ADRIA-MOBIL.COM
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CORAL
Inspirerande Design

Inspirerande Design

UTVECKLINGSHIS TORIA

ETT PROJEKT, TVÅ HELT FÖRNYADE HUSBILAR
KOMFORT

Adrias utvecklingsteam bestämde sig för att designa nya
generationens Matrix och Coral samtidigt.

Varför?

PRAKTISK

Eftersom de båda fordonen har samma huvudsakliga styrkor, samma plattform och fordonsarki-

tektur, samma kvalitetskonstruktion och samma fokus på detaljer. Det handlar om ett personligt val om vilket fordon
som bäst uppfyller dina behov. Välj nya 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 under Adrias exklusivt utformade

NYA MATRIX OCH NYA CORAL

SunRoof® som ger mer ljus och en känsla av rymlighet. Båda är byggda på Fiat Ducato i modellerna Supreme (med

MÖT DEN NYA GENERATIONEN

silverfärgad kaross) och Plus (med vit kaross), med helt ny utvändig och invändig design samt en hög utrustning-

STIL

TEKNOLOGI

snivå.

”Vi granskade dessa just nu storsäljande fordon ur alla
vinklar, med en tydlig vision av den upplevelse
vi vill leverera med den nya generationen. Vi hittade
ett nytt designuttryck och gjorde stora förändringar av
stil, komfort, praktiska egenskaper samt teknologi.”

Matjaž Grm, Adria Mobils verkställande
försäljnings- och marknadschef
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MATRIX
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Inspirerande Design

S I GN AT UR F UN K T I ON E R

INSPIR E R AND E D E SIG N

Båda fordonen har en ny mer aerodynamisk utvändig profil, med slimmad ny framhuvsdesign, nya lutande
bakväggar, med ny Hella-LED-belysning och sportig ny grafik.

Båda fordonen har samma typiska Adria-funktioner, inklusive ny bakre vägg och LED-belysning, ett
stort nytt SunRoof® och nytt dubbelgolv.

Ett NYTT SUNROOF® som är 15 % större än förut och ger en
ljus och rymlig invändig känsla. Designad med integrerad
mörkläggningsjalusi och kan öppnas för extra ventilation.

CORAL

Det NYA DUBBELGOLVET är delvis tillverkat från
återvinningsbart kompositmaterial och skapar ett genomgående enplansgolv samt ett 13 cm stort utrymme under
golvet. Detta möjliggör integrerad förvaring, isolering och ger
ett extra praktiskt förvaringsutrymme.

MATRIX

ADRIAS EXKLUSIVT UTFORMADE SUNROOF®
Den huvudsakliga funktionen som skiljer sig från Matrix är
Adrias nya exklusivt utformade SunRoof® som ger en
atriumkänsla. Coral har samma främre panoramafönster
som Matrix men har ytterligare ett stort SunRoof® ovanför
matplatsen, som ger mer naturligt ljus och en känsla av
rymlighet med solskydd och ventilation..
Mobilappen ADRIA MACH för smart kontroll finns
som tillval på bägge fordonen. MACH kontrollerar viktiga
funktioner, övervakar anordningar, ger tillgång till användarhandböcker och tillhandahåller navigeringsdata samt mobilt
kontor-funktioner.

HÖJDPUNKTER:
• Ny slimmad utvändig profil ger förbättrad
aerodynamik och effektivitet.
• Ny slimmad framhuvsdesign med integrerad belysning.
• Ny lutande bakre vägg med luftsavvisare,
ny stötfångare och Hella-LED-belysning.
• Cykelställ och dragkrok finns som tillval.
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Mer information finns på se.adria-mobil.com/mach
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HEMKÄN SLA

M ODE RN T B OE N DE UT RY M M E

VARDAGSRUM
Den nya dinetten har en låg avdelande vägg och
bekvämare sittplatser. Hopfällbart och roterande
bord ger maximal flexibilitet för att äta, koppla av
och umgås. Sittplatserna kan förvandlas till en
säng och bordet kan packas undan för att ge extra
utrymme.

Båda fordonen har en helt ny invändig design
med rymliga boendeutrymmen, nya mjukare,
mer integrerade former och en speciell atmosfär.

Den bekväma hemmiljön ger
goda boendeutrymmen
och praktiska funktioner.

KÖK
Den nya S-seriens kök är inspirerat av de
bästa hemmen och har mer arbetsytor,
förvaring och de bästa vitvarorna. Har en
slimmad solid FENIX NTM®-bänskskiva i
laminat, mjukstängande lådor och
integrerad diskho och samt en gasspis med
3 brännare och ett 142 l absorptionskylskåp.
Det finns även en ugn och en kaffemaskin.
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Det känns alltid mysigt och varmt
när omständigheterna kräver det,
året runt med Adrias
luftflödessystem, Thermo-buildisolering och ett val mellan
Alde- eller Truma-uppvärmning.
Testad under extrema förhållanden
i vår klimatkammare.
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SOVRUM

I N S P I RE RA DE LÖS N I N GA R

Stort bakre sovrum med ett urval av sängformat, alla med högkvalitativa madrasser.
Överskåp och nattduksbord med spotlights
och USB-portar. Förvaring av personliga
tillhörigheter under och ovanför sängen.

Allt har granskats och förbättrats
med nya innovativa lösningar för ett inspirerat boende.

MULTIMEDIA
Njut av bra underhållning med en ny multimediavägg med TV-hållare (upp till 32''), USB-port
och telefonladdningsplats. Nytt ljudsystem med
exciter och baslåda (subwoofer), med dolda
högtalare och Bluetooth®.
Adrias nya digitala fjärrkontroll är enkel att
använda och kontrollerar alla huvudsakliga
boendefunktioner.

KAFFEMASKIN

FÖRSÖRJNING

BADRUM
Ny badrumsdesign, helt omgjord för att
skapa mer utrymme och högre komfort,
inklusive ny dusch med elegant och funktionell duschvägg. Spegel med spotlights
och genomgående förvaring för personliga
tillhörigheter.

Nespresso kaffemaskin
för perfekt kaffe varje
gång. Vikt 2,3 kg med
borttagbar 0,6 l vattentank samt spillvattenförvaring

Nytt centralt serviceutrymme för enkla
försörjningsanslutningar och en omplacerad och isolerad
sötvattenstank med
kapacitet för 120 l.

FÖRVARING/FÖRRÅD
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Konvexa överskåp med upplyst profil och tryckmekanism för enkel öppning. Finns i två olika stilar med
integrerad LED-belysning. Stora garderober och kök
med stora rymliga lådor och fack för köksredskap.
Badrum med förvaring för personliga tillhörigheter.
Stort förråd med minst 120 cm i höjd (modellberoende),
två dörrar och anslutningar för 220V och 12 V samt
LED-belysning. Tyst och smidig ytterdörr samt
multifunktionell förvaringsbehållare.
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Inspirerande Design
Nya Matrix innefattar de igenkännbara typiska Adria-funktionerna
samt många nya tekniska förbättringar.
UTVÄNDIGA FUNKTIONER
• Ny slimmad utvändig profil
• Ny framhuv med SunRoof®
• Ny lutande bakre vägg med LED-belysning
• Cykelställ och dragkrok finns som tillval
• Nytt SunRoof®
• Nytt tekniskt dubbelgolv
• Smarta kontrollappen Adria MACH som tillval

MATRIX.

LEV
DET BÄSTA
Lev det bästa av livet med den nya generationens Matrix. En
AV
husbil som tar stil och mångsidighet till en helt ny nivå och gör
LI V ET. varje dag till ett nytt äventyr.

Nya Matrix har en helt ny invändig
design med rymliga boendeutrymmen,
nya mjukare, mer integrerade former
och en speciell atmosfär.

FRÄMRE NEDSÄNKBAR SÄNG
FRÄMRE NEDSÄNKBAR SÄNG
Den främre sängen är perfekt integrerad
med ökad lättåtkomlighet, ny belysning
och ventilation. Sovutrymmet på 1300 x
2000 mm är större än hos föregående
modeller och ljusare och ger en bättre
ståhöjd när det inte används.

”Matrix har länge varit Adrias storsäljare
eftersom den är snygg, mångsidig och
självklart för dess höga kvalitet. Det är den
enda husbil de flesta användare någonsin
behöver.”

670 DC

Alla planlösningar finns i onlineversionen på
inspirations.adria-mobil.com/9/se/

INVÄNDIGA HÖJDPUNKTER
• Ny invändig design och atmosfär
• Val mellan värmesystemet Alde eller Truma
• Främre nedsänkbar säng
• Nydesignade överskåp
• Nytt multimediecenter
• Smarta förvaringslösningar
• Ny central serviceenhet
• Omplacerad sötvattenstank

Denis Car,

Produktchef för Adrias husbils-och vanprogram
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Den nya generationens Matrix
finns med silverfärgad kaross
(Supreme-modeller) och
vit kaross (Plus-modeller)
på Fiat Ducato.

SE PRODUKTVIDEO KL:
WWW.ADRIA-MOBIL.COM/MATRIX
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NY LED-BELYSNING
FÖR MATRIX OCH CORAL

CORAL .

Nydesignad multifunktionell
bakre LED-belysning ger ett stiligt
och funktionellt fordon.

FÖLJ HIMLEN!
När du väl har upplevt nya Coral kommer du att följa
himlen! Ingen annan husbil tar dig så nära naturen med
en sådan komfort. Perfekt för alla slags äventyr och
helgturer i unika och praktiska boendeutrymmen.

”Hos den nya generationen har vi tagit oss tid att
verkligen granska och uppgradera fordonets alla
sidor, ner till de allra minsta detaljerna. Från den
omdesignade framhuven och bakväggen, till fordonets arkitektur - så nu finns det ett dubbelgolv och
användarvänligheten har ökats med t.ex. en central
serviceenhet och omplacerad vattentank.”

SE DEN NYA CORALFILMEN PÅ:
SE.ADRIA-MOBIL.COM/HUSBILAR/CORAL

Denis Car,

Produktchef för Adrias husbils-och vanprogram

Coral har sin egen invändiga atmosfär tack
vare det unika soltaket och den
atriumkänsla som det medför, fullt av ljus
och med en känsla av rymlighet. Nya Coral
är utformad för boende, med inspirerade
lösningar och fokus på de detaljer som
gör skillnad. .

Den nya generationens Coral
finns med silverfärgad kaross
(Supreme-modeller) och
vit kaross (Plus-modeller) på
Fiat Ducato. Nya Coral innefattar de igenkännbara typiska
Adria-funktionerna
samt nya tekniska förbättringar.
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INVÄNDIGA HÖJDPUNKTER
• Ny invändig design och atmosfär
• Val mellan värmesystemet Alde eller Truma
• Adrias exklusivt utformade SunRoof®
• Nydesignade överskåp
• Nytt multimediecenter
• Smarta förvaringslösningar
• Ny central serviceenhet
• Omplacerad sötvattenstank

670 DC
MORE

TECH
INFO
WWW.ADRIA-MOBIL.COM

Alla planlösningar finns i onlineversionen på
inspirations.adria-mobil.com/9/se/
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Känsla av äventyr

Norra Wales.
Semester som förr i tiden.
LLŶN ÄR ET T HIMMELRIKE FÖR
SURFING, VANDRING OCH FRILUFTSLIV.

Eftersom norra Wales ligger precis bredvid nationalparken Snowdonia och ön
Angleseyär det inte konstigt att det nyligen hamnade på listan över de tio bästa
globala destinationerna hos den populära reseguiden, Lonely Planet.

Kymriska (Welsh) är det språk som vanligtvis talas
och området ger en viss tidlös känsla, som påminner om semestrar för länge sedan. Här finns
en växande mat- och bryggerikultur samt mycket
historia, med några av Storbritanniens största
slott. Här finns faktiskt något för alla och det är en
fantastisk destination att lägga till
på din lista med äventyr du vill uppleva.

ANGLESEY

LLYN PENINSULA
SNOWDONIA

av david carradale - fotografi av neil morley och från neal rylatt
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#3 - SLOTT

Här är sex saker att se:

För historieintresserade finns det gott om slott. Du har
massor av valmöjligheter. Det överlägset bästa är Conwy
som byggdes av Edward I när han erövrade Wales mellan
1283 och 1289. Här kan du även gå på murarna ovanför denna vackra stad. Caernarfons slotts uppumpade
utseende är ett riktigt skrämmande muskelknippe som
dominerar landskapet från alla synvinklar. Harlech slott
är mindre men lika värt ett besök och har en fantastisk
utsikt över havet.

#1 - STRÄNDER
I stort sett outvecklade naturliga stränder, med långa
svepande sandsträckor, sanddyner och inte mycket
annat, förutom underbara vyer. Dessutom tyst,
om man besöker mitt i veckan eller under lågsäsong
före eller efter augusti. På Llŷn finns många
vackra stränder att utforska. Våra favoriter?
Besök utan tvekan Morfa Nefyn inte långt från
Trefor, särskilt den enastående stranden Porthdinllaen,
med populära Ty Coch Inn, som är rankad topp tre i
världen vad gäller strandpubar.
Prova även Harlech, med det vackra slottet alldeles
bakom och Porth Iago, Rhydlios med sin gyllene sand,
sitt klara vatten och en forntida bord ovanför samt
Abersoch och Aberdaron för surfing och strandliv.

LONELY PLANETS BEDÖMNING

#4 - RARITETER
#2 - VACKER HIMMEL OCH ÄNNU
VACKRARE SOLNEDGÅNGAR
Den vackraste himmel och de bästa
solnedgångar vi har någonsin sett. Ja,
vi hade tur med vädret och fick några
underbara molnfria septemberdagar.
Harlech-stranden och Menaisundet erbjöd
en timme lång ljusshow på kvällen, vilken
kommer leva kvar länge i våra minnen.
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Det finns inget som är så exceptionellt som
Portmeirion. En excentrisk och visuellt oslagbar plats som har designats och byggts i
en italiensk bystil av Sir Clough Williams-Ellis under 1925 till 1975 och som nu ägs av
en välgörenhetsstiftelse. Den är dessutom
känd för att vara platsen där TV-serien The
Prisoner (Fången) spelades in på 1960-talet.

North Wales utnämndes som en
av de bästa platser i världen att
besöka 2017 enligt Lonely Planets
årliga lista ”Best in Travel”, som
sammanställs av en panel med
reseförlagets författare och
experter. Norra Wales prisades för
sitt utbud av nya äventyr, såsom
inomhussjön för surfing Surf
Snowdonia i Conwy Valley. Zip
World har attraktioner på tre ställen i norra Wales, inklusive världens
snabbaste och Europas längsta
zipline (linbana), världens första zipline för fyra personer och Bounce
Below, som är ett nätverk av gigantiska trampoliner som satts ihop i
grottorna under Blaenau-Ffestiniog.
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#5 - BERG
(ÄVEN MED TÅG)

Den innehåller
inte kanin
(rabbit)!

Snowdonia nationalpark. Över 2 000
kvadratkilometer vildmark, där du kan
vandra, cykla och utforska. Ett mecka
för utomhusentusiaster och det finns till
och med ett tåg som tar dig till toppen av
Mount Snowdon, som har en hissnande

Pröva den lokala delikatessen som kallas
Welsh rarebit. Jag förväntade mig kanin,
men det var det inte - det kan däremot
inte bli fel med dessa ingredienser - ost,
Worcestershiresås, senap och öl!

vacker utsikt. Besök den lilla byn Beddgelert som är en av de charmigaste små
ställen som finns och en bra utgångspunkt för vandring och klättring. Betwsy-Coed i skogen Gwydyr där dalarna
Conwy, Lledr och Llugwy möts är ett
populärt semesterresmål som är känt för
Pany Mill och 1400-talsbron Pont-y-Pair.

Prova receptet:
Omgivningarna är underbart vackra och vattenfallen Fairy Glen,

1 tsk engelskt senapspulver

#6 - FYRAR

3 matsked stout öl (t.ex. Guinness)

Swallow Falls och Conwy är särskilt populära promenaddestinationer. Om du är intresserad av ångtåg finns inget bättre resmål.
Vårt val? Snowdon Mountain Railway där vi gjorde
en trevlig resa från Caernarfon till Porthmadog på Welsh Highland
Railway Vi satt i en delvis öppen vagn som var bra att ta foton från
och där vi kunde uppleva spänningen med ett ångdrivet tåg.

30 g smör
Det finns många av dessa magiska byggnader, särskilt
på Anglesey och de ligger alltid på spektakulära platser.
Vi väljer South Stack, ett område som även är fantastiskt
för fågelskådning och Penmon, med den närliggande ön
Puffin Island.

175 g Lancashire ost, riven
2 äggulor
2 skivor bröd
Worcestershiresås, enligt smak

KOLLA IN RECEPTET I
INSPIRATIONSMAGASINETS
DIGITALA VERSION

FULL INSYN
I NYA CORAL
FINNS PÅ SIDA 18 OCH 19
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MÖT NYA GENERATIONENS ADORA

DESIGNAD FÖR DIG
DET HAR GÅT T 55 ÅR SEDAN ADRIA LANSERADE SIN ALLRA FÖRS TA HUSVAGN, 375:AN. OCH DET
ÄR DAGS AT T MÖTA DEN NYA GENERATIONEN. NU NÄR NYA ADORA LANSERAS BLIR ADRIAS S TORSÄLJANDE
HUSVAGN ÄNNU BÄT TRE!

Sedan den lanserades 2015 har Adora blivit Adrias mest sålda husvagn, tack vare sin oslagbara kombination av att den är klassisk och har en elegant enkelhet och god prestanda. Detta tillsammans med det extra stora panoramafönstret, som inte bara
ändrar vyn utan hela den inre boendeupplevelsen. På många sätt har Adora definierat dagens husvagn, men gissa vad? - det
finns en ny generation tillgänglig nu! Vi går bakom kulisserna för att se hur Adria-teamet ger ett nytt utseende, en ny känsla och
ny teknik till denna mycket omtyckta husvagn.

I N S P I RE RA D DE S I GN

UTVÄNDIG DESIGN HOS NYA GENERATIONENS ADRIA . För den nya generationens Adora tog våra designers inspiration från
Astella och skapade en helt ny utvändig design för en ny generation av husvagnar.

”Designinriktningen hos den banbrytande Astella
har riktigt rena fordonslinjer och en bakre vägg med
integrerat nytt multifunktionellt LED-helljus. Den har en
elegant ny frontform med ännu större panoramafönster
och innovativa nya aerodynamiska hjälpmedel, inklusive
vindavvisare för förbättrad bogseringseffektivitet. Full
av smarta och hemliknande funktioner inifrån och ut.
Designad för att du ska kunna njuta av din semester.”

Erna Povh Produktchef för Adrias husvagnsprogram
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Inspirerande design

SIG NAT U R FU NK T IO NE R

Adrias designers tog de bästa av Adoras typiska funktioner och förbättrade dem.

HEMKÄNSLA

Adora har alltid varit ledande med sin moderna klassiskt eleganta inredning. Den nya generationen har flytande utrymmen,
nya mjukare, mer integrerade former och en speciell hemkänsla.

NYTT STRÖMLINJEFORMAT PANORAMAFÖNSTER.
Adora har alltid erbjudit det största panoramafönstret
som finns i husvagnar och den nya strömlinjeformade
designen är bredare och ger ett otroligt ljus och en känsla
av invändig rymlighet som om man var i ett atrium. Innefattar integrerat solskydd och ventilation för total komfort.

NY LED-BELYSNING.

Nydesignad multifunktionell
bakre LED-belysning för ett snyggt och funktionellt fordon.

NYA AERODYNAMISKA VINDAVVISARE.
Denna innovativa funktion hjälper till att avvisa vind och
är baserad på vad vi lärt oss av Astella. De har utformats
tillsammans med våra flygteknikpartners och är snygga
samtidigt som de ökar bogseringseffektiviteten

”Vi har arbetat med den nya inredningen i nästan två år och varit fast beslutna att granska varje liten aspekt och
detalj. Det viktigaste var att skapa en riktig hemkänsla och inte en husvagnskänsla. Vi tycker att vi har levererat en

NY UTVÄNDIG GRAFIK. Nya Adora har en ny
fordonsgrafik med välkända Adria-linjer.
HÖG PRES TERANDE CHASSI. Nya Adora behåller sin
premiumkvalitativa GFK-kaross och garanti. Och
den är utmärkt att bogsera med förbättrad aerodynamik
och optimerad viktfördelning, med et AL-KO- chassi som ger
säkrare AKS-hantering och ATC som tillval.
ADR IA MACH. Vår smarta mobilapplikation
kontrollerar belysning, uppvärmning, nedkylning och andra
anordningar från din smartphone. Tillhandahåller navigering
och uppgifter om intressanta platser. Du kan få tillgång till
användarhandböcker för fordon och lägga till mobilt
kontor-funktioner.

riktigt elegant inredningsdesign med ett bra boendeutrymme och fantastisk komfort.” Erna Povh

HÖJDPUNKTER
• Elegant insida med stora boendeutrymmen
och modern snygg inredning.
• Nytt belysningssystem som kan kontrollera stämningen
i alla boendeutrymmen.
• Atriumkänsla med extra stort
panoramafönster.
• Nytt ljudsystem med dolda högtalare.
• Genomgående organiserad förvaring med
utrymmen avsedda för personliga tillhörigheter.
• Uppvärmning av Truma och Alde för
komfort året runt.

ADRIA MACH
Upptäck mer på sida 58
eller på www.adria.se

28

360° VISNING
Kom in på www.adria.se
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M O D E R NT B O E ND E U T RY M M E

I N S P I RE RA DE LÖS N I N GA R

Adoras inspirerade boendeutrymme är organiserat så att allt är utformat efter det sätt som du vill leva på.

”Den är ett riktigt hem, tänk inte på
den som bara en husvagn. Vi sätter
boende- komfort först, inklusive
form och bekvämlighet hos de
nya sittplatserna och nackstöden
och vi har funnit nya lösningar för
belysnings- och ljudsystem, så det
är ett riktigt modernt boende med all
hemkomfort.”

Allt har granskats och förbättrats med nya innovativa lösningar för ett inspirerande boende och maximalt tillåten
belastning som standard.

VARDAGSRUM
Det stora panoramafönstret
ger en atriumkänsla med
fantastiskt naturligt ljus samt
kontrollerbart solskydd och
ventilation. Nya bekväma
sittplatser och ny utformning
av dinetten ger en förbättrad
komfort med eleganta nackstöd
och ett flexibelt boendeutrymme.

FÖRVARING
Mer förvaringsutrymme än du trodde
var möjligt. Lättillgänglig utvändig
gasförvaring och invändiga stora
utåtvälvda skåp. Stora garderober
och multifunktionell köksförvaring,
som innefattar stora rymliga lådor
samt fack för köksredskap.
Badrumsförvaring för personliga
tillhörigheter, inklusive en borttagbar
valfri förvaringslösning.

Erna Povh

MULTIMEDIA

KÖK
Hemtrevlig köksdesign inspirerad av de bästa bostadsköken. Mer bänkyta, mer
förvaring, inklusive rymliga
uppdelade lådor och de bästa
vitvarorna. Allt på rätt plats
och byggd i högsta kvalitet.

PLANLÖSNINGAR

SOVR UM

Den nya säsongen har totalt
10 olika.

BADRUM
Vårt nya Ergo-badrum med
inspirerad design och nytt
nedfällbart tvättställ i nya material med förbättrad avrinning
och som är lättservad. Extra
utrymme, ny belysning och gott
om innovativ förvaring.
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ADORA 613 PK

Alla planlösningar finns i onlineversionen på
inspirations.adria-mobil.com/9/se/
2 +1

Ny sovrumsdesign med
alla sängformat, där alla har
högre sängar och Evopore®madrasser för ökad komfort.
Kontrollerbar belysning och
gott om förvaringsutrymmen

Ett mer anslutet boende med en rad
multimedielösningar, inklusive nytt
högkvalitativt ljudsystem med dolda
högtalare, Bluetooth®-förstärkare,
TV-uttag och hållare samt flera
USB-portar i vardagsrummet
och i sovrummet

TILLGÄNGLIGA PLANLÖSNINGAR
Adora 613 PK är vår nya planlösning för familjer och passar
för 2 vuxna och 1-3 barn, alla med 2 m långa sängar.
Även bra för gäster tack vare det extra bakre boendeutrymmet
som Adria Exclusive Design® erbjuder. Det passar även bra
för att vila sig mitt på dagen. Mer boendeutrymme, flexibelt
lekutrymme och 2 TV- uttag, plus ett bakre panoramafönster.
31

Friluftsliv

Friluftsliv

#vanlife
TINA MAZE OM #VANLIFE
VANLIFE HAR BLIVIT EN POPULÄR LIVSSTIL MED EN EGEN #HASHTAG MED CIRKA 6 MILJONER FÖLJARE ONLINE,
SÄRSKILT PÅ INSTAGRAM. DEN STARTADES AV PERSONER SOM SÖKTE EFTER FRIHET, UPPLEVELSER, ALTERNATIVT BOENDE, EN GÖR-DET-SJÄLV-ANDA OCH ETT MIKROBOENDE. DET HAR UTSÖKATS TILL ATT INNEFATTA STORA VARUMÄRKEN OCH EN EFTERFRÅGAN PÅ ÄVENTYR. EFTERSOM DEN ÄR LÄTTKÖRD ANVÄNDS VANEN OFTA SOM EN VARDAGSBIL.

ÅKA OFFPIST
I VÅR TWIN!
Exklusivt! Vi pratade med
den flerfaldigt olympiska
guldmedaljören och
världsmästarinnan i skidåkning
Tina Maze i Cortina, Italien
”Jag följer hashtaggen vanlife på
sociala medier. Den verkar riktigt cool människor som följer sina drömmar och
passioner. Men det är vad livet handlar
om, eller hur? Att vara med sin familj och
sina vänner och verkligen njuta av livet,
särskilt friluftslivet!”

TINA MAZE
Adria World Class partner och dubbel
olympisk guldmedaljör i alpin skidåkning.
@TI N AM AZ E8 3

Adrias vans har också haft en ökad försäljning de senaste åren. Pådriven av den prisbelönta Twin Supreme, den första vanen
med ett dubbelt soltak och med öppen invändig stil, har även Twin sina fans. Vi bad två Twin-användare berätta sina historier.
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Tina Maze är en av de bästa alpina skidåkarna genom tiderna som nyligen bytt till vanlife i sin
egen Adria Twin 640 SGX som hon har använt under vintern när hon har åkt skidor och utforskat bergen i närheten. Nu har hon slutat med tävlingsskidåkning och balanserar sitt familjeliv med sin partner och sin lilla dotter samt sina karriärkrav och sin odämpade passion för
sport. Vi pratade med henne under en skidhelg i Cortina, i de vackra italienska Dolomiterna

”DENNA VAN PASSAR VERKLIGEN
VÅR LIVSSTIL. VI ANVÄNDER DEN
NÄSTAN VARJE DAG OCH DEN
INSPIRERAR OSS TILL ATT ÅKA
PÅ FLER ÄVENTYR. DEN VERKLIGA
GLÄDJEN ÄR ATT MAN KAN ÅKA
BORT PÅ HELGEN FÖR ATT ÅKA
SKIDOR ELLER TILL KUSTEN. DET
ÄR BARA ATT GE SIG IVÄG.”
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Andrew om

#vanlife

ANDREW DIT TON OM #VANLIFE

SKOTTLAND.
VILKET MAGISKT LAND!

Tina om

#twinlife

Jag tog nyligen en smidig Twin Supreme till
avlägsna öar där större fordon kan vara
problematiska att köra. Jag var så tacksam för den
lyxiga duschkabinen på en musikfestival i Tiree.
Ett fantastiskt SunRoof® som ramade in de
hebridiska solnedgångarna på ett sätt som
ingen konstnär någonsin skulle kunna göra.

”DET KÄNNS SOM ATT DENNA MODELLEN SGX - ÄR GJORD FÖR MIG! DET FINNS SÅ
MYCKET PRAKTISK FÖRVARING FÖR ALL MIN
SKIDUTRUSTNING OCH ÄNDÅ ÄR DET SOM
EN LITEN LÄGENHET. JAG HAR ALLT JAG
BEHÖVER NÄR JAG ÄR HEMIFRÅN. DET ÄR
RIKTIGT MYSIGT OCH BEKVÄMT HÄR INNE,
ÄVEN I BERGEN. DÅ KAN JAG BARA SKRUVA
UPP VÄRMEN OCH KOPPLA AV EFTER EN DAG I
SKIDBACKARNA.”

ANDREW DIT TON

”Att vakna alldeles bredvid skidbackarna och vandra till något
fantastiskt skidåkningsställe är en dröm. På denna resa
utforskade vi verkligen området runt Cortina. Det är en av
mina favoritskidorter eftersom den har en så bra känsla.
Det är så vackert ovanför byn och vår Twin tog oss dit vi ville,
en bit bort från huvudpisterna. Härifrån kan jag vandra till
fantastiska skidåkningsställen och känna mig helt fri.”

Du kan följa Tinas äventyr på www.tina-maze.com samt på Instagram och Facebook.
Hela utbudet av Adria Twins och mer om Tinas Twin SGX finns på www.adria.se
34

Respekterad brittisk journalist och
expert på husvagnsliv. Bodde nyligen i två månader i en Twin när han
reste längs Skottlands Route 500
@AN DREWJDI T TO N

”MED MIN TWIN SUPREME KÄNDE
JAG VERKLIGEN ATT JAG KUNDE ÅKA
VART SOM HELST OCH GÖRA VAD
SOM HELST, EN KÄNSLA AV
REN ABSOLUT FRIHET.”
35
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OBS! Denna modell finns inte att köpa på den svenska marknaden.

#highlights
TWINS – VAD ÄR NYTT?

TWIN SUPREME

TWIN PLUS

Den prisbelönta Twin Supreme med Adrias exklusivt
utformade SunRoof® har fått en ny spis med 2 brännare,
ny Thetford®-kompressorkyl, förbättrad mjukstängande
dörr och myggskärm samt förbättrad isolering.

Twin Plus-modellerna har fått en ny spis, förbättrad
isolering och den nya planlösningen 640 SGX.

#sportlife

NY SPORTIG VAN
FÖR SPORTIGA
MÄNNISKOR!!

NYA TWIN SPORTS EDITION

Öppna locket till stora äventyr. Adria tar sig in på
sportvans- marknaden med en ny Twin som kombinerar de
bästa typiska funktionerna hos vår hyllade Twin Supreme med
det innovativa nya ”pop-top-taket” med sovutrymme som ger
ytterligare möjligheter och boende för 5 personer.

inuti twin

HÖJDPUNKTER:
• Byggd på Fiat Ducato, vit, med sportig ny grafik.
• Adrias exklusivt utformade ”pop-top-tak”.
• ”Pop-top” skapar ett stort sovutrymme för 2 personer.
• Elektrisk nedsänkbar dubbelsäng för 2.
• Ytterligare en säng för 1 person genom omvandling av matplatsen.
• Invändig design i onyx med blanka vita möbler.
• Matplats i öppen planlösning med expanderbart bord.
• Kök med 2 spisplattor, diskbänk och stor kompressorkyl.
• Duplex-badrum med svängbar väggfunktion.
• Stort bakre förråd med förvaringsplats

Nya planlösningar finns på vår webbplats adria.se.

TWIN AXESS

Twin Supreme 640 SPB familjemodell.
En familjevänlig planlösning med plats för upp till
5 personer, med Truma-uppvärmning, mycket
förvaring och 4 homologerade säten..

Axess-modellerna finns tillgängliga på Fiat.

Det nya ”pop-top-taket” med sovutrymme är exklusivt för Adria och har utformats
för att enkelt kunna öppnas och stängas och det är lättare än konkurrerande produkter. Det har integrerats med Adrias exklusivt utformade SunRoof® och takfönster och kan användas tillsammans med markiser, solpaneler och andra tillbehör.
COOLA INVÄNDIGA FUNKTIONER OCKSÅ:
• ”Pop-top” skapar ett stort sovutrymme för 2 personer.
• 100 % vattentät tältduk, som är isolerad och andas.
• Förvaring, belysning, USB-portar.
• Fönster på tre sidor med myggnät.

TWIN SUPREME 640 SPB FAMILJEMODELL

KOLLA IN PLANLÖSNINGEN HÄR!

SE FILMEN PÅ:
WWW.ADRIA-MOBIL.COM
Alla planlösningar finns på adria.se

2+2
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Obs: Twins – Standard- och tillval samt planlösningar kan variera beroende på land så prata med din Adria-återförsäljare och besök www.adria.se
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Varför välja Adria?

VARFÖR DESIGN ÄR VIKTIGT
FÖR ADRIA MOBIL.

ASTELLA VINNER PRISET SOM DEN BÄSTA AV DE BÄSTA
I AUTOMOTIVE BRAND CONTEST 2020
SAMT RED DOT DESIGN AWARD.

”Om du frågade hundra konsumenter vad de tyckte om Adria för tio år sedan skulle de
förknippa Adria med två saker: kvalitet och pris. Om du skulle göra samma sak idag skulle
konsumenterna förknippa Adria med kvalitet och design.”

Tyska designrådet Automotive Brand Contest
Prisvinnare för produkt- och
kommunikationsdesign.

Adria Astella vinner priset Best of
Best i Automotive
Brand Contest och Red Dot
design award.

Dessa ord kommer från Adria Mobils försäljnings- och
marknadsföringschef Matjaž Grm, som delar med sig av
den senaste internationella konsumentundersökningen
om Adria.
Det Slovenienbaserade företaget Adria Mobil Group
är ett av de största fritidsfordons- och husbilföretagen
i Europa. Det representerar ett brett återförsäljarnätverk
i 30 EU-länder och anses vara ett av de ledande
varumärkena, baserat på en bra varumärkesimage,
en välkänd produktdesign samt att dess kvalitet upplevs
vara hög - ett resultat av en tillverkning där den senaste
och bästa tekniken används.
Positiv feedback från konsumenter, kontinuerlig försäljningsökning och mottagandet av oberoende utmärkelser
är belöningen för ett företag som nu sätter designen i
centrum för sin affärsstrategi.

DESIGN MANAGEMENT.
Matjaž fortsätter: ”Vi har design som en huvuddel av vår

affärsstrategi och introducerade en ny designprocess, där
försäljning, marknadsföring och nya externa designers
arbetar tillsammans med forsknings- och utvecklingsteamet. Vi kom överens om nya designprinciper, designade
och lanserade nya viktiga produkter, vilket snabbt har
visat sig vara framgångsrikt på marknaden.”
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Automotive Brand Contest är den enda internationella designtävlingen för bilmärken och den organiseras av det tyska designrådet för att utmärka enastående produkt- och kommunikationsdesign. En tvärvetenskaplig jury gav detta pris till Astella
efter kriterier gällande övergripande koncept/varumärkesanpassning, produktestetik och funktionalitet.
Efter denna utmärkelse vann Astella dessutom ett designpris i
Red Dot design award, vilket är ett prestigefyllt internationellt
designpris som Red Dot GmbH & Co ger ut.
Anton Kastrevc, verkställande forsknings- och utvecklingschef
och Matjaž Grm, verkställande direktör för försäljnings- och marknadsföringschef

Adria Mobils distributionspartner är en viktig del av processen och ett nytt
fokus på UX (User Experience, användarupplevelse) och konsumentåsikter
ser till att produkterna uppfyller konsumenternas behov och att verkligt
användarinnovativa lösningar läggs till i de nya fordonen.
Därför har Adrias fordon en konsistent design, med igenkännbara typiska
Adria-funktioner och många inspirerade lösningar, som tagit sig till ännu
högre nivå med årets nya produkter. Om du vill höra hela berättelsen
kan du titta på intervjuerna med nyckelpersoner i Adria Mobils
produktutvecklingsteam i onlineversionen.

Matjaž Grm kommenterar:

”Med Astella levererar vi redan det framtida designkonceptet för nästa generations husvagnsutbud.
Vi definierade om den lyxiga semesterupplevelsen
med den bästa upplevelsen en husvagn och en husbil
kan leverera. Det är attraktivt för konsumenter som vill
ha den ultimata upplevelsen i sitt eget semesterhem
på en fast plats eller ha den som en rörlig enhet som
e själva kan dra runt.
Vi är den enda husbilstillverkare som med dessa
utmärkelser fått ett erkännande inom design och detta
är en bekräftelse på att vår produktutvecklingsstrategi,
med ledning av vår produktledning, som är baserad på
konsekvent design management och med en uppvisad
kvalitet och funktionalitet som utvecklats med våra
FoU-kollegor, tar Adria till en högre nivå”.
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Lyxupplevelse

Lyxupplevelse

Vi tillbringade en vecka bredvid en glittrande sjö mitt i vackra Småland
i Adrias nya lyxiga Astella.

e Torbjörn

och Sanna

Hitta din perfekta plats.
EN HÄRLIG VECKA I VACKRA SMÅLAND.

Det är tidig vår och träden har ännu inte blivit gröna
och emellanåt blåser en kall vind. Vi njuter av utomhusaktiviteter när solen skiner och när det är kallt slappnar vi av med en god bok och god mat inomhus.
Vi kör till Småland, bogserar smidigt vår husvagn på
vägarna och närmar oss sakta men säkert vårt mål,
Sjöstugans Camping i Älmhult. Här vid sjön Möckeln ska
vi njuta av naturen, vattnet och framför allt
en vecka med Astella.
Campingplatsen är tyst, vilket gör det till en fantastisk
plats, med ett trädäck och utsikt över sjön. Astella är
lätt att installera och när allt är påslaget tar vi ut stolar,
bord och grill. Våren är en bra tid för att vara i denna
typ av husvagn i detta väder.
Astellas kök och vardagsrum är rymliga och vi kan
båda två röra oss fritt, nästan som om vi var hemma.
Köket har en bra arbetsyta och ganska snabbt har vi
kommit på hur allt fungerar. Vi fyller på matvaror,
kläder och andra saker.
När solen tittar fram öppnar vi dörrarna till köket
och njuter av att laga mat med utsikt över sjön medan
vinden blåser. Komforten är uppenbar när man rör sig
mellan de olika ”rummen”. Sovrummet är väl åtskilt
men ändå anslutet. Och så den otroliga lyxen att ha
dubbla dörrar även i sovrummet. Att vakna på
morgonen, öppna dörrarna och dricka en kopp
morgonkaffe i sängen blir snabbt en vana.

a
Astella på
Sjöstugans Camping

av sanna ohlander - fotografi torbjörn lagerwall
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h

Astellas
rymliga kök

Natur, kultur och design i Småland

Dagarna går snabbt, vi vandrar i skogen och i
de närliggande naturreservaten och gör små avstickare
där vi besöker glasriket, gårdsbutiker och möbelaffärer.
Ibland äter vi på en restaurang, men
oftast lagar vi mat i Astella och sitter i soffan eller på
trädäcket och tittar på solnedgången.

a
Småland är inte bara naturupplevelser men även ett område i
Sverige med mycket design och framgångsrika entreprenörer.
Det var här Carl von Linné föddes, Ingvar Kamprad startade IKEA,
Astrid Lindgren hämtade inspiration till sina böcker om Emil i
Lönneberga och Bullerbybarnen. Här finns grunderna för den
svenska möbelhistorien och Glasriket.

I slutet av vår vecka på denna perfekta plats packar vi
med lite sorg i hjärtat ihop och åker hem.
Men vi tar med oss fantastiska minnen från vår tid i
Astella, vilket absolut gav oss mersmak!

IKEA museum
in Älmhult

VAKÖ MYR

SJÖSTUGANS CAMPING
Campingen ligger vackert vid sjön
Möckeln, strax utanför Älmhult. Bra
strand och restaurang. Fiske, båt, kanot
och avsluta dagen med bastu.

B

Bara 10 minuters bilväg sydöst om Älmhult, på gränsen
mellan Småland och Skåne, ligger Vakö myr. Mossen är
ungefär 13 km2 stor och är en av landets största myrar.
1998 blev myren ett naturreservat och idag finns det
en 4 km lång vandringsled. Om du har tur kan du få se en
älg promenera förbi.

ÅSNENS NATIONALPARK
Man kan säga att hela Sveriges natur finns på ett ställe:
Åsnens nationalpark. Parken invigdes 2018 och är ett
landskap med en inlandsskärgård med 100-tals öar.
Här finner man underbara lövskogar, djupa barrskogar och
förtrollande myrar. Det finns två ingångar, Trollberget och
Sunnabron, där vandringsleden börjar. Eller hyr en kanot och
besök öarna. Det platta landskapet är perfekt för att cykla.
Följ cykellederna Åsnen Runt och Banvallsleden.

Mer info
om campingen:
sjostugan.com!

ETT KRISTALLKUNGARIKE
Skogar med mycket ved, sjöar med sand,
vattenkraft från åar och massor av arbetskraft
är anledningen till att så många glasbruk bildades i Småland.
I slutet av 1800-talet bildades totalt 77 glasbruk
i Sverige och mer än hälften fanns i det som idag
kallas Glasriket i Småland. Här fortsätter samarbetet mellan
glasdesigners, skickliga glasblåsare och hantverkare än idag.
Allt från stora glasbruk till mindre stugor med allt från
vardagsglas till vackra glaskonstverk.
På Kosta glasbruk, som finns sedan 1742, kan man följa
produktionen från smältning av glasmassa till glasblåsning,
slipning och målning. Fantastiskt!

m
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Hyr en kanot
för att
besöka öarna
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”För oss är det en
självklarhet att gården
inte ska använda några
gifter eller konstgödsel.
Vi strävar även efter att
vara så självförsörjande
som möjligt när det gäller
att föda djuren.
Vårt kött är nu
en eu-eco-certifierad
verksamhet.”

Småländska smaker
Glass, ostkaka, kroppkakor och lingon. Maträtter som kommer
från den småländska uppfinningsrikedomen för att kunna använda
och utnyttja det naturen har att erbjuda. Boskapen, skogen,
sjöarna och tillgången till råvaror har påverkat de småländska
mattraditionerna. Bra restauranger och gårdar som öppnar upp
för besökare och säljer sina produkter och råvaror.

y Goda

lokala
produkter

OSTKAKA
Ostkakan har antagligen funnits ända sedan medeltiden. I Sverige finns det två
typer av ostkaka, Hälsingeostkaka och Smålandsostkaka. De skiljer sig åt i smak
och konsistens, samt i hur de serveras. Småländsk ostkaka bakas i ugnen, har en
grynig konsistens och består av mjölk, mjöl, ost , ägg, grädde, mandel och socker.
Förr i tiden var ostkaka en symbol för välstånd och varje hushåll med status hade
sitt eget ”hemliga” recept. Ostkakan var ofta en gåva och serveras ljummen med
grädde och sylt. För att hitta en äkta smålandsostkaka måste du idag hitta en
lokal producent som fortfarande gör ostkaka enligt konstens alla regler.

BARKHULTS GÅRD
MAT MED SJÄL OCH HJÄRTA
ligger strax sydost om Älmhult och sköts av Lars och Kristin som har ett stort
engagemang för att bevara det gamla, med grönsaker, bär och frukt som odlas
enligt konstens alla regler. Djuren går ute i hagen på sommaren. Hönorna och
tupparna matas och lägger ägg till gården och till försäljning. Bina producerar
god honung varje år. Gårdsbutiken är öppen varje dag året runt och på helgerna
finns det en fikaservering som serverar klassisk Småländs ostkaka och nybryggt
kaffe. I butiken kan du köpa hemmalagad marmelad, korv och nötkött från
gårdens djur och från närområdet.

a

I Småland finns det restauranger som du inte får missa om du är i området.
Vi åt lunch på Brasserie Goaroije och nästa gång vi är här ska vi definitivt åka en
sväng till Växjö och äta på PM & Vänner i Växjö. Under sommaren är Småland fullt
med små kaféer överallt. Kaféer med 50-talskänsla och egen jukebox, kaféer som
ligger i gamla lador eller i anslutning till loppmarknader. Om du vill uppleva något
lite annorlunda men som turister vallfärdar till ska du åka till Börjes i Tingsryd
och äta räkor. Prisvärt och gott!

Barkhults Gård

V VÅRT TIPS:
Brasserie Goaroije
I hjärtat av Älmhult serveras smålandsklassiker i en modern
vintagestil med ingredienser från lokala producenter.
UPPTÄCK MER OM ASTELLA
PÅ www.adria.se

ISTERBAND

SE FILMEN PÅ
SE.ADRIA-MOBIL.COM
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Denna lättrökta mjölksyrafermenterade korv var vardagsmat i
Småland. Idag har den till och med tagit sig in på de bästa
restaurangerna. Korven innehåller nöt- och fläskkött samt
potatis och korn. Den sura smaken kommer från att man lät de
fyllda korvarna hänga ovanför vedspisen och torka. Då förökade sig
de naturligt förekommande mjölksyrabakterierna i korven och gav
den dess karakteristiska sura smak. Isterband serveras på klassiskt
sätt med dillstuvad potatis och lingonsylt.

Brasserie 1742
På Kosta Boda Art Hotel, skapar Karim Khouani och hans team något
utöver det vanliga! Franska klassiker baserade på säsongens franska produkter och i samarbete med lokala leverantörer i Småland.
Har fått utmärkelsen “Plate” av Guide Michelin och “Fab” av White
Guide 2019.

Pm & Vänner
Med en stjärna i Guide Michelin och en Grand Award i Wine Spectactor är det värt att åka till Växjö och äta middag när du är i Småland.
Matfilosofin bygger på de tre hörnstenarna skog, äng och sjö, för
att visa vad landskapet kan erbjuda. Säsongsmeny hopparad med
gudomligt goda viner.
Mer information finns på visitsmaland.se
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Känsla av äventyrs

NY PRODUKTFOKUSERAD

GULDJAKT
I NYA COMPACT.
HAR DU NÅGONSIN VARIT PÅ TRYFFELJAKT I EN HUSBIL? DET GÅR INTE AT T FÖRES TÄLLA SIG DAGENS
GOURMETKÖK UTAN TRYFFEL . DENNA HÖGT EFTERTRAKTADE SVAMP VÄXER LITE HEMLIGT I VISSA
DELAR I EUROPA , SÄRSKILT I SYDVÄS TRA FRANKRIKE, I UMBRIEN OCH TOSKANA I ITALIEN DÄR DET
FINNS EN SÄRSKILD JORDMÅN OCH TRÄDRÖT TER SOM SKAPAR IDEALA FÖRUTSÄT TNINGAR.

Känsla av äventyrs

En mindre känd plats är Istrien,
ett område med dolda tillgångar.
IS TRIEN (ELLER IS TRA) HAR EN FÄRGS TARK HIS TORIA OCH HAR UNDER ÅRHUNDRADEN BYTT ÄGANDESKAP
MELLAN MÅNGA OLIKA IMPERIER OCH LÄNDER, MEN DET ÄR I S TORT SETT EN ORÖRD DEL AV NORRA
KROATIEN, ALLDELES BREDVID SLOVENIEN, ADRIA MOBILS HEMLAND. SÅ NÄS TA GÅNG DU KÖR NER TILL
KROATISKA KUS TEN BORDE DU VERKLIGEN PROVA PÅ IS TRIENS INLAND - DU KANSKE FINNER GULD.
Istrien är välkänt för vit tryffel av högsta kvalitet, vilken står sig väl mot tryffeln från
de italienska områdena Alba och Piemonte. Men kan man leta efter tryffel i en husbil?
Vi provade.

Det fordon vi valde var nya Adria
Compact - ett bra val för att utan problem
nå svåråtkomliga bergsbyar och köra på
små skogsvägar. Oerhört lättkörd och
dessutom mycket bekväm.

av neil morley, foto daniele molineris.
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Och när det gäller den svårhittade istrianska tryffeln kan du
besöka Livade, nedanför den mer kända by Motovun. Hösten är
den bästa tiden att åka hit, tryffelsäsongen pågår från september till december. Livade erbjuder till och med organiserade
tryffeldagar att fira denna ultimata gastronomiska upplevelse.

ÅK VART SOM HELS T! Det är vad nya Compact utlovar. Ja, kanske inte
riktigt var som helst men du fattar poängen, det är en kompakt husbil.
Den är 2,12 m bred och kan därför ta sig igenom fler gamla städer och
landsbygdsvägar än de flesta andra husbilar. Med längder på 5,99 m;
6,89 m och 6,99 m behöver man dessutom inte kompromissa med
inomhusutrymmet.

mersiellt och därför kan
uppgå till över $3000
per pund. Den bästa
tryffeln växer naturligtvis under mycket specifika förhållanden och
kan hittas med hjälp
av upplärda grisar och
hundar.”

HUSBI LE NS KO M PA K TA I NSI DA Ä R
ÄV E N E T T AVSLA P PA NDE S TÄ LLE AT T
VA R A PÅ . VÅ R M O DE LL , SUP R E M E
HA R DE SSUTO M E N SI LV E R FÄ R GA D
K A R O SS O CH DE N O M TYCK TA FI AT
DUCATO M E D SE NAS TE E UR O 6 -M O TO R N. DE T Ä R V E R K LI GE N E N FÖ R BÄT TR A D KÖ R UP P LE V E LSE O CH DE T Ä R
E NK E LT AT T PA R K E R A CO M PACT, ÄV E N
PÅ TR Å NGA GATO R . DE N BÄS TA
FUNK TI O NE N Ä R DE T PA NO R A M I SK A
TA K FÖ NS TR E T SO M LÅTE R LJ US
FLÖ DA I N O CH FÅ R A LLT AT T K Ä NNAS
RY M LI GT. VÅ R M O DE LL M E D DL Ö P P E N
P LA NLÖ SNI NG GE R OTR O LI GT M YCK E T
I NR E FLE XI BI LI TE T O CH KO M FO RT.
I KO M BI NATI O N M E D DE T
NYA KÖ K E T O CH E T T I NNOVATI V T
BA DR UM M E D E N GE NI A LI SK SVÄ NGBA R VÄGG SO M SE PA R E R A R DUSCHE N
Ä R DE T TA E T T FA NTAS TI SK T PA K E T.
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vara svårt att odla kompriset för de allra bästa

Vi tog en Compact Supreme-modell för att åka till Istriens kullar i jakt på
gastronomi. Vi besökte Motovun och en mindre känd pärla - den
närliggande byn Oprtalj. Området är känt för många av livets finare
saker, inte minst tryffeln det så kallade ”svarta” vinet. Motovun har även
en berömd internationell filmfestival (vanligtvis i slutet av juli eller i
början av augusti). Oprtalj är tystare och lugnare men du belönas med en
fantastisk utsikt och vi hittade dessutom en otroligt charmig restaurang
som heter Konoba Oprtalj med god pasta, hemmagjorda snaps och en
sprakande eld. Perfekt.

SE DEN NYA COMPACT PÅ NÄRA HÅLL
WWW.ADRIA.SE

”Tryffel är känt för att

Bästa tryffelställen
#1 - PÉRIG ORD
i Frankrike är för många den bästa
platsen att söka efter svart tryffel på.
Gör som kändiskockarna
och gå till marknaden i januari och
för att göra de bästa fynden.

#2 - AL BA
Den italienska staden Alba i Piemonte
hyllas som den vita tryffelns Mecka
och är varje höst centrum för Europas
främsta tryffelfestival.

Om du kommer hit på våren eller sommaren hittar du
tryffelrätter på de flesta menyer i området och det finns
även vinfestivaler och evenemang under många helger
i april och maj. Efter en hel dag med turistsaker åker vi
tillbaka till lägret och det är dags att prova den nya
sovrumsdesignen och Adrias nya Luxe-madrasser.
Ett skönt slut på en fantastisk dag ute. Så om du kommer
till denna del av världen ska du inte rusa förbi Istriens
inland och åka direkt till stranden (även om vi
ven rekommenderar att göra ett stopp i Rovinj som ligger
vid havet), utan istället åka till kullarna för åtminstone
en härlig (tryffel) lunch.

#3 -SAN MINIATO
Tryffelfestivalen för vit
tryffel i San Miniato, Toskana är också
en viktig plats där tryffelentusiaster
möts i november.

Mer information om att besöka Istrien finns på www.istra.hr for
Information om Livades tryffeldagar finns på www.sajamtartufa.com
För att besöka restaurangen Konoba Oprtalj ska du ringa i förväg
och se på Tripadvisor.
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OBS! Denna modell finns inte att köpa på den svenska marknaden.

Nya äventyr

HÖJDPUNKTER

HUR
AKTIV
ÄR
DU?

•
•
•
•
•
•
•
•

Vår multifunktionella husbil Active är ett fantastiskt fordon som
kan köras varje dag, alltid redo för nya äventyr, övernattningar,
helgresor och till och med långsemestrar. Med de nya varianterna
Base och Pro är Active verkligen en perfekt minivan som passar
många olika användarprofiler. Så, hur aktiv är du? Ta reda på
vilken modell som passar dig bäst.

Grafisk design - minimalistisk fordonsdesign
LED-helljus och kylarmaskering och logotyp
Upplyftbart tak med integrerat sovutrymme
Insynsskyddat fönster på sidorna och baktill
Längd på under 5 m
NYA takräcken för bagage
NY lättare markis
Finns nu tillgänglig i 6 olika färger

ÄR DU MER BASE
ELLER MER PRO?

PLAY
Active låter dig göra det
du vill och kan fungera
som ett bra basläger från
vilket du kan förverkliga din
passion för sport och aktivt
utomhusliv.

BASE

PRO

Kör omkring med familjen varje dag och behöver inte mycket
för att ta korta familjesemestrar.

Kör till jobbet varje dag och tillbringa helgerna borta,
alltid redo för äventyr.

•
•
•
•

•
•
•
•

Du behöver ett fordon för vardagstransport av familjen
Du vill fly från den dagliga rutinen med din familj
Du föredrar utrymme hellre än lyx
Du behöver inte laga mat i ditt fordon

BASE

är den nya avskalade modellen utan kök och
vattentank, men med mer utrymme - upp till 5 sovplatser
och upp till 6 körplatser.

Du behöver ett fordon för vardagstransport
Du vill enkelt kunna åka iväg med din partner eller familj
Du uppskattar lyx och komfort
Du vill ha allt du behöver för din semester i ditt fordon

PRO model is the well-known Active model, offering sleeping
for 4 and up to 6 driving spaces. It boasts full KÖK with 2 burner cooker and 36 L fridge, space for 2 100 Ah batteries and
optimized gas box in the back.

EVERYDAY
STAY
Active är ett perfekt fordon för övernattningar, helgresor och långsemestrar.
Du är nära naturen utan att känna att
du är långt hemifrån.

360° VISNING
WWW.ADRIA-MOBIL.COM

Active är ett perfekt alternativ till ett
”vanligt fordon” för en
vardagsförare. Smidig, lättkörd och med
fördelar som mer rymlighet, komfort
och bagagekapacitet.

ACTIVE BASE

MORE

TECH
INFO
Active är endast tillgängligt på vissa marknader och mer information finns på www.adria-mobil.com
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ACTIVE PRO

WWW.ADRIA-MOBIL.COM
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SÖKANDET EFTER BEKYMMERSFRIA SEMESTRAR.
ADRIAS SYS TERVARMÄRKE SUN LIVING HAR G ENOMGÅT T EN S TOR FÖRÄNDRING. DET TA PRISBELÖNTA VARUMÄ RKE
ÄR KÄNT FÖR SIN ANVÄNDARCENTRERADE DESIGN OCH HAR FÅT T ET T NYT T UTSEENDE PÅ SIT T UTBUD AV HUSBILAR
OCH VANS. SENAS TE ÅRET HAR VI PRATA MED ÄGARE OCH INTRESSERADE BESÖKARE PÅ OLIKA NATIONELLA MÄSSOR
FÖR AT T ANALYSERA VARUMÄRKET.

SÅ
VAD ÄR
NYTT?

+

VAL

Sun Living-fordon finns tillgängliga på Fiat Ducato. Man kan välja vit eller silverfärgad kaross. Det finns även en ny planlösning - V60SP Family.

+ STIL
En helt ny inredningsstil med lite rikare och varmare toner och material, som fortfarande är modern och snygg men mycket mer välkomnande och harmonisk.
Och den har kompletterats med omdesignade handtag, nya spotlights samt noggrant utvald belysning.

+ KOMFORT

Ryggstödslösningen Smart Comfort ger en perfekt sitt- och sovkomfort, det nya Ergo-badrummet med sofistikerad ergonomi och rymlighet märks nästan inte när det
inte används och den nedsänkbara sängen i S-serien är nu standard. Det finns även
många tillgängliga fabriksmonterade förinstallationer.

+ PRAKTISK
Det är med detta som Sun Living imponerar - stora, lättillgängliga förråd och massor av förvaringslösningar samt många praktiska lösningar som t.ex. en bordsförlängning som även kan fällas ihop till en säng, flyttbara LED-lampor, USB-portar
samt mycket mer. Det är de små sakerna som gör skillnad.

MER VALUTA FÖR PENGARNA
Sun Living-fordon ger alltid valuta för pengarna och med filosofon ”allt du behöver
och inget du inte behöver ” är priset imponerande. Kolla in det.

“Enkelhet är viktigt! Vi ville göra vårt nya fordonsutbud så enkelt

Utforska mer på

sun-living.com

På den konkurrenskraftiga marknaden på instegsnivå där Sun Living befinner sig har varumärket
fått många anhängare på grund av sin enkla moderna design och dess robusta Adria-Mobil-ursprung. Användarna tycker om den öppna, rymliga designen och planlösningarnas flexibilitet.
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För en LÄTTSAM HÄRLIG SEMESTER
behöver du bara kolla in nya Sun Living.
www.sun-living.com/se

och lättanvändligt som möjligt, göra resan bekymmerslös och få
den att handla mer om upplevelsen av att vara ute i naturen.
Vi anser att ägarskap bör vara så enkelt som möjligt så vi
erbjuder ett robust beprövat fordonsutbud med ett enkelt urval av
storsäljande planlösningar och rätt utrustning, inklusive
uppvärmning från Truma och praktisk extrautrustning ... ”

Säger Sun Livings produktchef Matevž Korosec, som själv använder S-serien och har tillbringat månader med att titta
på varje detalj, på hur de fungerar och hur man kan göra det enklare att äga och använda en husbil eller van.
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Inspirerande äventyr

5

FÖRDELAR MED ATT
ÄGA EN ADRIA.

HITTA FRIHET OCH
ÄVENTYR MED ADRIA.
VÅR KOLLEKTIVA ÖNSKAN AT T ÅTERGÅ TILL SJÄLVS TÄNDIGA RESOR HAR KANSKE ALDRIG VARIT SÅ AKUT. SÅ HUR
VÄL PASSAR ET T FRITIDSFORDON I DENNA NYA VÄRLD VI NU LEVER I?

Ditt fordon, när
du vill kan du planera
dina äventyr och
bara åka.

dit t

BOEND E

Ditt eget fritidsfordon innebär din egen
resrutt. Inget behov av
flygplatser, paketresor
eller andra personers
resrutter. Du kan hålla dig
borta från folkmassor, resa
med de människor du
själv väljer och hitta dina
egna favoritdestinationer.

dit t

FRITIDSFORDONETS HIS TORIA . Fritidsfordon har funnits i över ett sekel och följer bilens historia, men blev populära från och
med 1960-talet då bilägande och efterfrågan på semester växte. Först kom husvagnar, sedan husbilar och vans, där var och en
uppfyllde samma dröm - frihet och självständigt resande, en dröm som är stark än idag.
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ÄVENT YR.

Adrias
fritidsfordon
tillverkas av en
av Europas ledande
tillverkare, som hittills
gjort nästan 600 000
fordon. Inspirerad design
och överlägsen kvalitet,
tillverkade i Europas
ledande högteknologiska
fritidsfordonsfabrik och
stöds av mer än 500
återförsäljare.

1
2
3
4
5

dit t

FORD ON

Adrias fritidsfordon har många
livsstilsfördelar som nu verkar vara
mer relevanta än någonsin och som
ger frihet att undvika folkmassor,
flygplatser och hotell och semestra i
sitt eget boende.

Ditt eget fritidsfordon är din
kontrollerade miljö, inte ett
hotell eller någon annans hem.
Du ordnar det som du vill ha
det, du underhåller och städar
det enligt din egen standard.

dit t

RESRU T T

När du väl äger ett fritidsfordon ändras ditt liv. Fordonet blir en del av familjen och
får en central plats under din
fritid, du planerar semesterhelger och årliga helgdagar, lär
känna andra ägare som du
delar upplevelser med.

dit t

SINNESFRID

Så när vi nu navigerar under dessa extraordinära utmanande tider kan ett fritidsfordon vara ett bra sätt att hitta en
viss normalitet för framtida semestrar, när det finns tid och
förhållandena tillåter.
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Inspirerande äventyr

ADRIA ÄR 55 ÅRS

SEMESTERHISTORIA
Det är 55 år sedan den första Adria-husvagnen och världen är så annorlunda idag,
men ändå lockar självständiga äventyr lika mycket.

NU.
Ett uppsving i självständiga semesterresor har
främjats av internet och dramatiskt inskränkts av
pandemin. För många människor är fritidsfordonet
fortfarande viktigt för denna känsla av frihet, av att
ha sitt eget boende ... och att bara kunna åka.
Fordonsvalet är större än någonsin och nivån på
komfort och teknik går inte att jämföra.

DÅ.
1960-talet påverkar fortfarande hur vi lever och hur vi
semestrar mer än ett halvt sekel senare. Den kulturella
och politiska revolutionen svepte över västvärlden.
Man kände att man kunde göra i stort sett vad som
helst, i en ny era med personlig frihet. Det blev
populärt med husvagnar, vilket drevs av den enkla
njutningen att vara utomhus.

WATCH THE MOVIE AT:
WWW.ADRIA-MOBIL.COM

STÖRSTA TRENDERNA

Från camping till glamping
Ordet glamping användes första gången 2007 men trenden med lyxig camping
kom verkligen igång under det senaste årtiondet.

Välmående inte välstånd
En övergång till välmående istället för materiella tillgångar, med en viss oro för hälsa och
en vilja att vara ute i naturen. Upplevelser är den nya lyxen. I stället för att lägga pengar på
designvaror spenderar folk nu istället sina pengar på ”minnesvärda upplevelser”.

”I SLUTET AV 60-TALET OCH
PÅ 70-TALET BLEV ADRIAS
HUSVAGNAR EN VANLIG SYN
I EUROPA NÄR MÄNNISKOR SÖKTE
EFTER MER FRILUFTSLIV.” ’

#Hashtag holidays
Denna era med sociala medier där en bild kan vara värd tusen ord driver semesterfirare till
ikoniska platser för att ta några ovärderliga foton. För en ny generation har lockelsen till ett
enklare, friare #Vanlife, som påminner om 1960-talet nu blivit en trend.

#Staycations
Och vem vet efter allt som hänt under 2020 vad som kommer näst, kanske det blir allt
viktigare att ha sitt eget mobila boende men inte åka alltför långt hemifrån.
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Friluftsliv

Varför välja Adria?

ADRIA MACH.
FÖR ETT ENKLARE, BEKVÄMARE LIV.

PRIMOŽ ROGLIČ
Cyklist i världsklass från
Slovenien, 4:e plats på Tour de
France 2018 och 3:e plats på Giro
d’Italia 2019. 2019 kröntes han som
segrare i Vuelta och Giro dell’Emilia
samt Tre Valli Varesine. Primoz
använder en Sonic vid träning och
på semester.

DEN AVANCERADE APPEN ERBJUDER NU EN SMART
FJÄRRKONTROLL AV ALLA VIKTIGA FUNKTIONER OCH
ÄNNU MER KOMFORT NÄR MAN ÄR INOMHUS. ADRIA
MACH GER INTUITIV INBLICK I DIN ENERGI- OCH
VAT TENFÖRSÖRJNING, EN S TOR HUSVAGNSDATABAS
OCH MÅNGA ANDRA SAKER.

fjärrkontroll av
viktiga funktioner

ADRIA
WORLD CLASS
PARTNERS
hantera ditt fordon
Interaktiva och intuitiva manualer,
nivelleringsinformation
(vinkel-accelerometer),
viktiga tekniska data ...

Ljus, uppvärmning, nedkylning,
batteri, vatten, gas, kylskåp ...
(med statistik och förutsägelser)

JAKOV FAK
Silvermedaljör i skidskytte vid
vinter-OS 2018 och brons i Vancouver
2010, Adria-ambassadör och
Sonic-användare. Hans fokus nu är
att tävla i vinter-OS 2022.

Adrias fritidsfordon är valet för
stormästare.

navigering och
intressanta platser
Förslag till närliggande
påfyllningsplatser
och stor databas med intressanta
platser (Adria-återförsäljare,
campingar, parkeringsplatser,
restauranger, landmärken ...)

mobilt kontor
Wi-Fi hotspot-funktion
(tillgång till internet, lyssna
på IP-radio, titta på IP-TV ...)
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MACH finns tillgängligt för smartphones, surfplattor (Android, iOS) och datorer
(webbapp). MACH fungerar även i avlägsna områden utan mobilsignal
på grund av dess interna lagring. För vissa funktioner behövs ett extra SIM-kort.

KTM FACTORY RACING TEAM
Sedan 2013 tas Adrias husbilar till
Dakar Rally av Red Bull KTM Factory
Racing. Efter att ha dominerat
Dakars motorcyklar i 18 år fick KTM:s
Toby Price en 3:e plats i Dakar 2020,
i Saudiarabien.

TINA MAZE
Dubbel världsmästare och dubbel
olympisk guldmedaljör i alpin
skidåkning. Kolla upp hennes
äventyr i vår vanlife-historia.

ADRIA MOBIL
CYKELTEAM.
Adria Mobils cykelteam
är det bästa slovenska
cykelteamet enligt
UCI European Tour-ranking.

KTM MXGP FACTORY
RACING TEAM
Specialdesignade Adria Twins
stödjer KTM:s team i MXGP-världsmästerskapet. Denna säsong
har Jeffrey Herlings redan
vunnit MXGP i Storbritannien
och Nederländerna, med goda
resultat från Antonio Cairoli och
Jorge Prado i FIM Motocross
World Championship 2020.

SE.ADRIA-MOBIL.COM

Obs:
Inspirations magazine publiceras av Adria Mobil d.o.o
Tidningen har ett illustrativt syfte. Bilderna i tidningen kan visa vissa specifika saker som kanske inte är standardutrustning och vars tillgänglighet kan variera mellan olika
länder. Produkterna kan även ändras av tekniska, regulatoriska och kommersiella anledningar. Kontakta din återförsäljare av Adria (eller Sun Living) för att få ytterligare information innan du köper och använder ett fordon från Adria (eller Sun Living). Adria och Sun Living är registrerade varumärken som tillhör Adria Mobil d.o.o
© Adria Mobil d.o.o. 2020 Straska cesta 50, 8000 Novo mesto, Slovenien.
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