AVTODOMI

2016

Vznemirljive
pustolovščine

Svoboda
raziskovanja
Leta 2015 Adria dosega nov mejnik – 50 let na čelu
razvoja prikolic in avtodomov. Prva Adrijina prikolica
375 je nastala leta 1965, v 80. letih pa smo predstavili
prve avtodome. Danes je linija prikolic, avtodomov in
vanov bolj priljubljena kot kdajkoli prej.
Petdeset let pomeni ogromno prednosti: Adrijine
izkušnje pri oblikovanju, raznolika ponudba notranjih
razporeditev kakor tudi strast in zavzetost ponuditi
vrhunske proizvode.
Vsa vozila so narejena v vrhunski tovarni v središču
Evrope. Z lastnim znanjem in najboljšimi dobavitelji
izdelujemo inovativna vozila optimalne kakovosti,
vzdržljivosti in zanesljivosti.
Na pustolovščine se je dobro odpraviti brez skrbi,
zato ponujamo vrhunsko garancijo, mrežo več kot
400 zastopnikov, učinkovite servisne storitve in veliko
nadomestnih delov.
Več o tem v spletni reviji Inspirations na
www.adria-mobil.com.

INSPIRATIONS

Uživajte v dogodivščinah.

Sonja Gole
Generalna direktorica, Adria Mobil
Več o Adrii in destinacijah lahko
preberete v naši spletni reviji
Inspirations na

www.adria-mobil.com
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Zakaj izbrati Adrio?
Strast in izkušnje so izjemno pomembne.

GESAMTSIEGER

*Veljajo določbe in pogoji.
Več informacij na spletni strani.

1

STRAST IN
IZKUŠNJE

Adria že več kot 50 let oblikuje in izdeluje vozila
za prosti čas. Pri zasnovi in izdelavi vašega vozila
so izkušnje, strast in naši usposobljeni zaposleni
izjemnega pomena.
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2

NAGRAJENI
IZDELKI

Adria ponuja avtodome, prikolice in vane v različnih
kategorijah in z veliko izbiro tlorisov. Njeni izdelki
redno prejemajo neodvisne nagrade za zasnovo,
inovacijo, kakovost in ugodno ceno.

3

PAMETNA OBLIKOVNA
ZASNOVA

S pametno oblikovno zasnovo Adria optimalno
izrablja tehnologijo ter uporablja le najboljše materiale
in metode izdelave. Domiselno oblikovana vozila s
sodobno notranjostjo vsebujejo edinstvene rešitve,
kot so pametne kuhinje in kopalnice v hotelskem
slogu.

4

TOVARNA Z VRHUNSKO
PROIZVODNJO

Adria svoje proizvode izdeluje v najnaprednejših
obratih v skladu s pridobljenima certifikatoma ISO
9001 za kakovost in 14001 skrb za okolje. Za
oblikovno in konstrukcijsko kakovost uporablja
vrhunske tehnike in postopke proizvodnje.

5

KAKOVOST, ZANESLJIVOST
IN VZDRŽLJIVOST

Adrijina vozila so znana po kakovosti, zanesljivosti
in vzdržljivosti, saj so narejena s preizkušenimi
proizvodnimi tehnikami. Ker večino pohištva
proizvedemo sami, ohranjamo nadzor nad
proizvodnjo celotnega vozila.

6

BREZSKRBNOST

Adrijini izdelki vključujejo vrhunsko garancijo. Podjetje
ima vzpostavljeno mrežo več kot 400 zastopnikov,
ki ponujajo odlične servisne storitve in širok nabor
nadomestnih delov.
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Najboljša
partnerja za
prosti čas

Življenje v
gibanju
Adrijina filozofija »življenje v gibanju« se kaže tudi v
podpori kolesarjenju. Ponosni smo, da s svojo kolesarsko ekipo Adria Mobil podpiramo kolesarjenje kot
zdrav način življenja ter obliko zelene mobilnosti. Več
informacij na www.adria-mobil-cycling.com. Kolesarski klub Adria Mobil je v letošnji sezoni dosegel tri
odmevne dosežke – zmaga na dirki Po Azerbajdžanu,
na 22. dirki Po Sloveniji ter na dirki okoli jezera Qinghai,
ki velja za največjo kolesarsko dirko na Kitajskem.
Adriina kolesarja Marko Kump in Primož Roglič sta uvrščena med peterico najboljših kolesarjev na UCI lestvici
Europe Tour.

Primož Roglič in Kolesarski klub Adria
Mobil, zmagovalci 22. Dirke po Sloveniji,
2015.

Tina Maze, dvakratna svetovna prvakinja in
dobitnica dveh zlatih olimpijskih medalj.

Tina Maze, ena najboljših slovenskih alpskih smučark
vseh časov. Vrhunska športnica, ki je v svoji karieri
osvojila že trinajst medalj na OI in svetovnih prvenstvih,
postala dvakratna svetovna prvakinja (2015) ter ima
največje število doseženih točk v svetovnem pokalu
2012-13. Tina bo svoj času v Sonic Supremu izkoristila
za vzdrževanje kondicije, študij in prosti čas.

Ekstremne
razmere

Vrhunski
dosežki

Od januarja leta 2013 naši partnerji Red Bull KTM
Factory Racing z Adrijinimi avtodomi, ki so narejeni v
isti proizvodnji kot vsi Adriini proizvodi, sodelujejo na
dirki Dakar v Južni Ameriki. Vsako vozilo zagotavlja
udobje dirkačem in ekipi, medtem ko se prebijajo
skozi 9000 km najzahtevnejšega terena na svetu. Na
tem testu vzdržljivosti so zmagali že trikrat zapored.

Olimpijka Tina Maze in biatlonec Jakov Fak sta
športnika svetovnega kova, ki dosegata vrhunske
športne rezultate. Biatlonec Jakov Fak, ki je
dobitnik medalj na svetovnih prvenstvih ter bronaste
medalje na OI, dnevno uporablja Sonic Supreme
skladno s svojim življenskim slogom, ki mu narekuje
vzdrževanje športne kondicije za doseganje vrhunskih
športnih rezultatov.
Marc Coma, zmagovalec Dakarja 2015. To
je njegova peta zmaga in hkrati štirinajsta
za KTM.
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Jakov Fak, svetovni prvak in dobitnik
olimpijske medalje v biatlonu.
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Vznemirljive pustolovščine od leta
1965

Potovanje
v času
Adria že od prve prikolice 375 iz leta 1965 in
prvih avtodomov Adriatik 420 in 450 iz leta 1982
navdihuje popotnike, da uživajo v svobodi, ki jo
ponujajo počitnice s prikolico ali avtodomom.
Vsako Adrijino vozilo zagotavlja visoko raven udobja
in uporabnosti, s čimer se ne more kosati nobena
druga znamka. To je plod izkušenj in strasti, katerim
mi pravimo navdih.

INSPIRATIONS

Več o Adrii in destinacijah lahko
preberete v naši spletni reviji
Inspirations na

www.adria-mobil.com
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Zasnovani za bivanje

Podrobnosti
štejejo
Pri vozilih za prosti čas štejejo podrobnosti, zato
je pomemben vsak centimeter. Koncept tlorisov in
konstrukcije, s katerim je vse na svojem mestu, je
plod učenja več desetletij, Adria pa to znanje skrbno
izrablja pri izdelavi vseh vozil.
Samo Adria ponuja inovativne rešitve, kot so pametne
kuhinje, ergonomske kopalnice, širok izbor rešitev za
spanje, optimizirano in prilagodljivo shranjevanje ter
edinstvena panoramska okna.
Podrobnosti so res pomembne, vse od sodobno
oblikovane notranjosti do odločitve, kje določiti
prostor za ogrevanje – vsa Adrijina vozila so narejena
za udobno bivanje.

ODKRIJTE
VEČ
Več o naših avtodomih lahko
preberete na

www.adria-mobil.com

*Nekatere opcije niso na voljo pri vsakem modelu.
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SPANJE
Širok nabor rešitev za spanje na ležiščih z
optimiziranimi dimenzijami in udobnimi vzmetnicami.
Zlahka dostopne postelje, vključno z lahkimi
in stabilnimi dvižnimi posteljami, ter spalnice z
optimiziranim kroženjem zraka.
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DVIŽNA POSTELJA

ZAKONSKA POSTELJA

LOČENI POSTELJI

LOČENI POSTELJI V ZADNJEM DELU

FIKSNA POSTELJA V ZADNJEM DELU
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BIVANJE
Sodobna in uporabna notranjost, ki daje občutek
prostornosti; odlična povezanost z voznikovo kabino,
veliki, prilagodljivi jedilni prostori in široka izbira pohištva
in tekstila; dvojna tla s shrambo in ogrevanjem, nekateri
modeli vključujejo še velika panoramska okna.

JEDILNI PROSTOR V OBLIKI ČRKE L

JEDILNI PROSTOR

KOMPAKTEN JEDILNI PROSTOR

ODKRIJTE
VEČ
Več o naših avtodomih lahko
preberete na

www.adria-mobil.com
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KUHINJE

KOPALNICE

Pametne, ergonomsko oblikovane kuhinje, kjer je
vse na svojem mestu. Vgrajene funkcionalnosti in
najboljše naprave. Uporabnost in veliko prostora za
shranjevanje.

Uporabniku prijazne, ergonomsko zasnovane
kopalnice v hotelskem slogu s kančkom prestiža.
Kakovostna kopalniška oprema, prostor za
shranjevaje in tlorisi z možnostjo »en-suite« kopalnic.
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VEČPREDSTAVNOST
Rešitve za pametno bivanje ter pametna postavitev
TV-ja, digitalni krmilniki za ključne funkcije vozila, v
nekaterih vozilih vgrajene večpredstavnostne stene
ter možnost nadzora ogrevanja Alde Smart.
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PAMETNO BIVANJE

SHRANJEVANJE
Optimizirano shranjevanje pri vseh vozilih z veliko
prostora za stvari, ki jih potrebujete; avtodomi z dobrim
dostopom do prostora za hrambo in vani s prilagodljivimi
rešitvami za shranjevanje.
*Nekatere opcije niso na voljo pri vsakem modelu.

PAMETNE REŠITVE
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Zasnova z namenom

Delovanje
ZASNOVA NOTRANJOSTI
Sodobna notranjost omogoča optimalno
izrabo prostora in funkcionalnost ter ponuja
razne možnosti izbire pohištva in tekstila. Z
najboljšimi napravami in pohištvom so Adrijina
vozila izdelana za dolgotrajno uporabo.

KONSTRUKCIJA COMPREX
Vsi Adrijini avtodomi imajo konstrukcijo
Comprex, ki združuje raztezno moč lesa,
trajnost poliuretana in sposobnost poliestra,
da preprečuje nastajanje vlage. Te rešitve so
združene z najboljšo izolacijo Thermo-build
in pretokom zraka za optimalno delovanje.
Nudimo sedem let garancije na vdor vode.

Adrijina vozila so zasnovana za optimalno delovanje.
So skrbno oblikovana, razvita in testirana, zato je pri
vaših dogodivščinah vedno poskrbljeno za varnost,
udobje in užitek. Izdelana so za dolgotrajno uporabo.

UPORABNOST
Prilagodljive in uporabne rešitve shranjevanja
so vgrajene v vsa naša vozila s širokim
naborom rešitev, od velikih garažnih prostorov
z zunanjim dostopom do prostorov za
shranjevanje v dvojnem podu v izbranih
modelih, da lahko stvari shranite, kjer želite.

POPOLNA POVEZANOST
Z OSNOVNIM VOZILOM

*Veljajo določbe in pogoji.
Več informacij na spletni strani.
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Vsa Adrijina vozila so zasnovana v popolni
povezavi z osnovnim vozilom. Integrirana
zasnova, neopazna notranja integracija
prostora in zasnova, ki popolnoma optimizira
vozno dinamiko.

ODKRIJTE
VEČ
NA SPLETU
Produktni film.

www.adria-mobil.com
2016 AVTODOMI | ADRIA | 21

KONSTRUKCIJA STEN/PODA/STREHE

NADZOR BIVALNEGA OZRAČJA

Adria za vozila s konstrukcijo Comprex ponuja kar
sedem let garancije za zaščito pred vdorom vode,
kar kaže na edinstveno sestavo konstrukcije.

IZOLACIJA

OGREVANJE

Vsa Adrijina vozila so izdelana v skladu s standardi
Thermo-build za optimalno uporabo izolacijskih
materialov, ogrevanja in sistema Adria Air Flow.
To pomeni, da so vsa Adrijina vozila primerna za
uporabo v vseh letnih časih.

Adria optimizira učinkovitost ogrevanja pri vseh vozilih z natančno
zasnovo in testiranjem v hladilnih komorah. Ta postopek zagotavlja
v kombinaciji z Adrijino konstrukcijo Comprex in najboljšo izolacijo
odpravo toplotnih mostov za učinkovito in prijetno okolje v vseh
letnih časih.

PREZRAČEVANJE, HLAJENJE

V vozilih lahko izbirate med dvema sistemoma ogrevanja. Oba
sta učinkovita in trpežna, vsak pa ima svoje prednosti. Vsi Adrijini
avtodomi Axess in Plus imajo vgrajeno ogrevanje Truma. Priljubljena

Pri konstrukciji karoserije Comprex so združeni
raztezna moč lesa, trajnost poliuretana in sposobnost
poliestra, da preprečuje nastajanje vlage. Konstrukcija
z več stabilnosti zagotavlja optimalno delovanje in
boljšo izolacijo.

VEZANA PLOŠČA
(ZAGOTAVLJA ZRAČNOST)

Adrijina vozila ponujajo udobje z izpopolnjenim
upravljanjem pretoka zraka, dobro prezračevanje,
okna z vgrajenim senčenjem ter možnostjo
namestitve klimatske naprave.
*Veljajo določbe in pogoji, več
informacij na spletni strani.

izbira, preprosta uporaba, topel zrak, ki kroži po dobro postavljenih
ceveh, in optimalno električno talno ogrevanje.
Modeli Supreme vključujejo vgrajen sistem toplovodnega ogrevanja
Alde, ki prenaša toploto preko radiatorjev in/ali tal po vsem
avtodomu. Lahko izberete tudi pretvornik toplote Alde in sistem
Alde Smart Control, s katerim nadzirate ogrevanje prek pametnega
telefona.

*Nekatere opcije niso na voljo pri vsakem modelu.

LESENA
OJAČITVENA
LETEV

EPS STYROFOAM (IZOLACIJA)

XPS
STYROFOAM
IZOLACIJSKA
PENA

POLIESTRSKA OBLOGA
ZUNANJOSTI (STENE)

POLIURETANSKA LETEV
(ZAŠČITA PRED VLAGO)
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POLIESTRSKA
OBLOGA
ZUNANJOSTI
(TLA)
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VOZILA
POPOLNA INTEGRACIJA
Popolna integracija zunanje oblike baznega
vozila Fiat Ducato in povezovanje notranjosti
med bivalnim prostorom in kabino. Optimizirane
vozne funkcije in funkcije upravljanja ter izboljšani
vozni pripomočki in zmogljivi motorji omogočajo,
da postane vožnja pravi užitek.

FIAT DUCATO

RENAULT
MASTER
Sprednji del v avtomotive stilu,v kabini »Captain's
chairs«.
Lažja vožnja s funkcijami, kot so Comfort-matic,
prikazovalnik menjave prestav,...
Možnosti Infotainment, npr. Bluetooth, MP3 in
navigacija.
Razni pripomočki za vožnjo, vključno s Start & Stop
sistemom.
Elektronski nadzor stabilnosti, sistem za
preprečevanje zdrsa in spuščanje po strmini.
Dnevne luči integrirane v žaromete.
Nosilec za tablico/pametni telefon s priključkom USB.
Na izbranih modelih možnost vzmetenja Adria Air
Suspension.

Vozila Renault so zasnovana za več udobja in
funkcionalnosti, kar je zaščitni znak Renault
Masterja, na katerem je zgrajen model Matrix
Supreme.

Kabina v avtomotive stilu.
Učinkoviti in zmogljivi motorji s tehnologijo Twin
Turbo.
Več navora in boljša poraba goriva.
Možnosti Infotainment za prijetnejšo vožnjo.
Elektronski nadzor stabilnosti in drugi pripomočki za
vožnjo.
Nadgrajeno vzmetenje Adria Air Suspension.

MUTLIJET MOTORJI
Elektronsko nadzorovani
motorji Multijet z
neposrednim vbrizgom
goriva , turbopolnilnikom
ter hladilnikom zraka za
učinkovito delovanje.
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ZADNJE VZMETENJE

PREDNJE VZMETENJE

Zadnja os s podolgovatimi paraboličnimi
listnatimi vzmetmi, teleskopski blažilniki in
prilagodljivi stranski bloki.

Vzmetne noge MacPherson z nosilno roko,
vijačnimi vzmetmi, teleskopskimi blažilniki in
stabilizatorjem.

ZADNJE VZMETENJE
Toga zadnja prema s podolgovatimi
paraboličnimi listnatimi vzmetmi,
teleskopski blažilniki in prilagodljivi
stranski bloki.

PREDNJE VZMETENJE
Vzmetne noge MacPherson z
nosilno roko, vijačnimi vzmetmi,
teleskopskimi blažilniki in
stabilizatorjem.

MULTIJET MOTORJI
Močni in učinkoviti motorji
Renault Mutlijet.
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VANI

SERIJA
TWIN

TWIN 640
TWIN 600
TWIN 540
TWIN 500

Okreten in
prilagodljiv
TWIN 640

Serija Adrijinih okretnih in prilagodljivih vanov, imenovanih Twin, ponuja neverjetno
uporabne in udobne avtodome za hiter oddih ali daljši dopust. Izbirate lahko med
modeli z dolžinami od 5 m do 6,4 m, ki imajo bogato opremljenost in prilagodljivo
notranjost.

TWIN 600

TWIN 540

TWIN 500
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Življenje v
gibanju
Adrijini oblikovalci imajo veliko izkušenj z oblikovanjem
najboljših vanov za kampiranje, ki ponujajo pričakovan
stil, praktičnost in udobje, poskrbijo pa tudi za kanček
navdiha.

80 | ADRIA | AVTODOMI 2016

NOVOSTI
TWIN VANI SEDAJ Z INOVATIVNIMI REŠITVAMI
Novost sezone 2016 v seriji Twin van je možnost vgradnje
električnih drsnih vrat. Upravljajo se s preprostim pritiskom
na gumb. Po pritisku na gumb se vrata tiho odprejo oziroma
zaprejo. Vrata imajo vgrajen tudi avtomatski varnostni sistem,
ki blokira zapiranje, če se pojavi ovira, ter integrirano mrežo
proti komarjem. Nova opcija je na voljo pri večini Twin

modelov: Twin 640 SLX, Twin 600, Twin 540 in Twin 500, ni
pa na voljo na modelih SHX.
Za večje udobje tekom celega leta je na voljo Twin z Alde
ogrevanjem, ki ima integrirano tudi talno vodno gretje. Ta
možnost je na voljo le na modelih Twin 600 SP in 640 SLX.
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VANI

Konstrukcija in izolacija v
skladu s standardi Adria
Thermo.

TWIN 640
TWIN 600
TWIN 540
TWIN 500
Predšotorska LED-luč.

Pestra Izbira barv karoserije, dopolnjena z zatemnjenimi stekli in uporabnimi
funkcijami, kot sta blokada drsnih vrat in LED zunanja razsvetljava, naredijo serijo
vanov zelo privlačno in vsestransko.

Privlačno oblikovani vani za kampiranje so popolnoma integrirani s Fiatom
Ducatom, na voljo pa je več barv za zunanjost in niz različnih modelov. Vse je
zgrajeno v skladu s standardi Adria Thermo in polno dodatnih možnosti.

Okreten in prilagodljiv

Možnost točkovnega
ogrevanja Truma ali
toplovodnega Alde.

Kopalnica Ergo.

Jedilni prostori z do
štirimi sedeži.

Udobni spalni prostori.

Električna
drsna vrata (opcija).

Močni in učinkoviti
motorji Fiat.

Sodobna notranja
oprema.

Mehanizem za
zaustavitev drsnih vrat.
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Fiat Ducato s kabino v
avtomobilskem slogu
in raznimi olajševalnimi
voznimi funkcijami.

Uporabna kuhinja.

Niz prilagodljivih tlorisov.
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VANI
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NOTRANJI DIZAJN FOREST

NOTRANJI DIZAJN TITAN

Notranji dizajn Forest s tradicionalnejšim videzom. Možnost izbire blaga.

Notranji dizajn Titan za bolj avtomobilski videz. Možnost izbire blaga.
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PET KORAKOV DO
VAŠEGA VANA

1 TLORISI

2

TWIN 640
640 SLX

640 SHX

4+1

4

Dolžina karoserije (mm) 6363
Skupna širina (mm)
2050

2+1+1

600 SP

4

Dolžina karoserije (mm) 6363
Skupna širina (mm)
2050

2+1

600 SPT

4

Dolžina karoserije (mm) 5998
Skupna širina (mm)
2050

2+1

4

Dolžina karoserije (mm) 5998
Skupna širina (mm)
2050

GLAVNE ZNAČILNOSTI

OPREMA

TEHNIČNI PODATKI

• Udobna spalnica v zadnjem delu z enojno oziroma fiksno posteljo ter zložljivo posteljo.

DOLŽINA 6363 MM

• Jedilni prostor na dvojnih tleh, možnost sistema Isofix in štirje sedeži.

ŠIRINA

2050 MM

• Uporabna osrednja kuhinja s hladilnikom.

VIŠINA

2595 - 2895 MM

• Osrednja razširljiva kopalnica.

TEŽA

3500 KG

• Ogrevanje Truma z možnostjo električnega talnega ogrevanja.

MOTOR

2,3 130 HP 35L - 3,0 180 HP 43H

VEČ TEHNIČNIH
INFORMACIJ
www.adria-mobil.com

• Možnost talnega ogrevanja Alde na modelu SLX.

TWIN 600

• Udobna velika spalnica v zadnjem delu s fiksno posteljo ali prilagodljivim garažnim prostorom.

DOLŽINA 5998 MM

• Jedilni prostor na dvojnih tleh, možnost sistema Isofix, do štirje sedeži.

ŠIRINA

2050 MM

• Uporabna osrednja kuhinja s hladilnikom.

VIŠINA

2580 MM

• Uporabna kopalnica, oblika odvisna od tlorisa.

TEŽA

3300 KG

• Ogrevanje Truma z možnostjo električnega talnega ogrevanja.

MOTOR

2,0 115 HP 33L - 3,0 180 HP 43H

VEČ TEHNIČNIH
INFORMACIJ
www.adria-mobil.com

• Možnost talnega ogrevanja Alde na modelu SP.
• Možnost vzvratne kamere.

TWIN 540

Število ležišč
Kuhinja

540 SPT

2

500 S

4

Dolžina karoserije (mm) 5413
Skupna širina (mm)
2050

2

Miza

4

Dolžina karoserije (mm) 4963
Skupna širina (mm)
2050

Prostor za sedenje
Omara
Ležišča
Kopalnica

TWIN 500

Tla

http://qr.adria-mobil.com/097
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• Udobna spalnica v zadnjem delu ter dodatna dva ležišča, ki se sestavita s pomočjo sedišč v
jedilnem prostoru.
• Jedilni prostor na dvojnih tleh, možnost sistema Isofix.
• Uporabna osrednja kuhinja s hladilnikom.
• Osrednja razširljiva kopalnica.

DOLŽINA 5413 MM

VEČ TEHNIČNIH
INFORMACIJ

ŠIRINA

2050 MM

VIŠINA

2580 MM

TEŽA

3000 KG

MOTOR

2,0 115 HP 30L - 3,0 180 HP 43H

www.adria-mobil.com

• Ogrevanje Truma z možnostjo električnega talnega ogrevanja.
• Možnost vzvratne kamere.
• Dve daljši postelji, ki se sestavita s pomočjo sedežev v jedilnem prostoru.

DOLŽINA 4963 MM

• Jedilni prostor na dvojnih tleh, možnost sistema Isofix.

ŠIRINA

2050 MM

VEČ TEHNIČNIH
INFORMACIJ

• Uporabna kuhinja v zadnjem delu s 65-litrskim kompresorskim hladilnikom.

VIŠINA

2630 MM

www.adria-mobil.com

• Kopalnica Ergo.

TEŽA

3000 KG

• Ogrevanje Truma z možnostjo električnega talnega ogrevanja.

MOTOR

2,0 115 HP 30L - 3,0 180 HP 43H

• Možnost vzvratne kamere.
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PET KORAKOV DO
VAŠEGA VANA

3 BARVE

4 OPREMA

5 BLAGO

TWIN 640
249
bela

TWIN 600

FOREST

611
srebrnoaluminijasta
kovinska
Forest
691
siva kovinska
White Leather (standard)

TWIN 540

Icon

Lion

Dubai

Rica Grey

Rica

Leather Fumo

White Santos

TITAN

506
zlato-bela
kovinska

Titan
632
črna kovinska

TWIN 500

Black Elegant (standard)
505
batik oranžna
kovinska
Titan
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AVTODOMI
CROSSOVER

POLINTEGRIRANI

ALKOVEN

COMPACT

VANI
640 SHX

640 SLX

4
4

2+1+1
4

600 SP

600 SPT

2
4

2+1
4

S 600 SL

S 650 SF*

A 670 DK

A 670 SL

SL

3+1
4

4
4

7
5

6+1
5

3
4

I 600 SL

I 600 SP

I 700 SBC

I 700 SC

I 700 SL

I 700 SLT

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

+1

+1

M 650 SF*

M 670 SBC M 670 SC

M 670 SL

M 670 SLT

M 670 SP

4
4

6
5

5
5

5
5

5
5

5
5

* Samo v Axess.
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5
5

+1

S 670 SL

S 670 SLT

S 690 SC

3
4

3
4

3
4

+1

* Samo Coral Axess

A 670 SP

6
5

TWIN 600

M 590 SG*

+1

SP

3
4

TWIN 540

I 600 SC

TWIN 640

S 600 SC

3
4

6+1
4

COMPACT PLUS / AXESS

M 687 SLT

6
4

5
4

CORAL XL PLUS / AXESS

M 687 SBC M 687 SL

4
4

CORAL SUPREME / PLUS / AXESS

I 810 SC

4
4

MATRIX SUPREME

I 710 SLT

4+1
4

MATRIX PLUS / AXESS

I 710 SL

4
4

2x

SONIC PLUS / AXESS

I 710 SBC

2x

SONIC SUPREME

+1

540 SPT

500 S

2
4

2
4

TWIN 500

INTEGRIRANI

** V postopku homologacije
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ADRIA MOBIL, d.o.o.
Straška cesta 50
8000 Novo mesto
Slovenija
Tel. št.: +386(0)7 393 71 00
Faks: +386(0)7 393 72 00
El. naslov: info@adria-mobil.si
Spletna stran: www.adria-mobil.com

Katalog je le informativne narave. Slike v katalogu lahko vsebujejo elemente, ki ne sodijo k standardni opremi ali prikazujejo izdelke,
ki so na voljo le na nekaterih trgih.Proizvodi se lahko glede na predpise spreminjajo s tehničnega ali komercialnega vidika. Za
podrobnejše informacije se pred nakupom obrnite na izbranega trgovca.
Objavila: družba Adria Mobil, d. o. o.; Umetniška zasnova in oblikovanje: PM, poslovni mediji, d. o. o., Izvedba: Enigma Novo
mesto d. o. o., www.enigma.si, Fotografija: Branko Čeak, Jože Maček; portret Tina Maze: Agence Zoom, fotografija Tina Maze
: Alain Grosclaude/Agence Zoom, fotografije Jakov Fak: Tomaž Šušteršič, Dakar: Edoardo Bauer, Edmunds J. KTM Images;
Shutterstock; Renderji: Inpac d. o. o., Besedilo: Neil Morley, Svetlana Černič; Celostna podoba: Nataša Mandelj Čeak, Branka
Sluga; Litografija: Tomo Per; Zahvala: Mueller; Tisk: Printera Grupa d.o.o.
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