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Find inspiration og læs om den 
nye campingsæsons tendenser, 

få gode tips og baggrundsviden 
og se nærmere på de mange 

spændende nyheder fra Adria.
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En undersøgelse, bestående af knapt 1000 besvarelser på 
Dansk Camping Unions net, afslører, at 44% tager på som-
merferie syd for Danmark. 10% vælger Norden og 46% har 
bestemt sig for at holde campingferie i Danmark . Kun 13% 
oplyser, at de agter at bruge færre penge på at holde ferie i 
den kommende sæson.
Men en dårlig ferie kan ikke gøres om. Derfor er det vigtigt, 
at forberedelserne er i orden. Skal man på camping er  
Alfa Omega et campingpas. Det fås i en blå, skandinavisk 
udgave og som et gult, internationalt pas. Begge dele 
følger gratis med et DCU-medlemsskab og er vigtig fordi 
de både indeholder ansvarsforsikring, giver adgang til 
de godkendte campingpladser og i mange tilfælde også 
indeholder rabatmuligheder.
Det er en god idé at studere camping-materialet hjemme. 
DCU udgiver en række pjecer og fordelshæfter til camping-
turen. Desuden er der inspirerende rejseartikler i magasinet 
Camping-Fritid samt  en totaloversigt over alverdens 

campingpladser på den ny internetportal: iCamp.dk
På Dansk Camping Unions portal på internettet gives råd og 
vejledning til turen ud i sommerlandet.  Over tre millioner 
klik på www.campingnettet.dk guider årligt campingfolket 
rundt i Europa og har links til masser af campingpladser, 
organisationer og attraktioner. 
Her kan man få rejse og turistoplysninger fra 23 lande. Man 
får bl.a. at vide om der skal betales for at køre på motorvej, 
om sygesikring, om man må bade nøgen på de lokale 
strande, om hunde er tilladt, om der gives nedslag i prisen, 
plus en helt masse, uundværlige råd og tips for campister. 
I Dansk Camping Union bydes den ny campist indenfor 
med en stor Velkomstmappe, indeholdende rabatover-
sigter, oplysninger om hvor DCU-pladserne ligger som 
tilbyder børn gratis overnatning og som en ny ting også et 
fordelskatalog med rabatkuponer til 130 attraktioner og 
seværdigheder i Danmark.

Gode råd til campingturen
En ny campingsæson starter for alvor i påsken , og titusinder af campister drager af sted, trods al 
snak om økonomisk krise og sorte skyer.
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Velkommen…

Hos Adria Caravan er vi glade for at kunne hilse den 
nye sæson velkommen med en helt ny og forbedret 
udgave af vores campingmagasin, som jeg håber 
kan være til inspiration for både nye og garvede 
campister.
Adria har op til den nye sæson arbejdet hårdt med 
udvikling af vores modelprogram, og jeg tør godt 
love, at vores campingvogne aldrig har været bedre 
end nu. Med en perfekt kombination af sikkerhed, 
kvalitet, udstyr, design og fuld valuta for pengene 
finder du ganske enkelt ikke et bedre alternativ. Det 
er derfor med god grund, at en stigende del af de 
danske kunder i dag vælger Adria frem for andre gode 
mærker. Vi kunne godt bare læne os tilbage og nyde 
succesen, men hos Adria er vi dog ikke helt tilfredse, 
før det fuldendte er nået.
Så tag 10 minutters pause, nyd magasinet og glæd 
dig til en oplevelse ud over det sædvanlige hos din 
lokale Adria-forhandler.

Med venlig hilsen – og god campinsæson!
Helmer Schmidt, Direktør, Adria Caravan ApS

Danmarks  
største campingportal for 

hele familien
Alt om Tv-programmerne »Anne-Vibeke Rejser«

Forbered camping-ferien hjemmefra: Den ny internetportal iCamp.dk og den trykte udgave af 
DCU-Campingbogen 2010 har hele 1.900 udenlandske og 136 danske campingpladser i spil.



Mens mange foretrækker Gardasøen og 
Rivieraen, har en del campister opdaget mere 
eksotiske destinationer i både nord og syd.

Solopgang over Saharas hav af sand, duften af krydderier 
i den lokale basar og et besøg i en af verdens smukkeste 
moskeer. 
Atlanterhavets frådende bølger, øde landskaber af størknet 
lava og svømmeture i varme kilder omgivet af sne og is. 
Det lyder mest af alt som rejser, der koster en bondegård 
og lidt til, men faktisk kan campister med en vis portion 
eventyrlyst opleve de samme ting.
De traditionelle destinationer som Frankrig, Spanien og 
Italien har nemlig fået konkurrence fra både nord og syd. 
Under varme himmelstrøg har Marokko og Tyrkiet meldt 
sig på banen med pladser, der kan måle sig med dem, man 
finder i Sydeuropa – blot uden horderne af turister. Når 
det gælder Marokko er det nemt at tage færgen fra Tarifa i 
Spanien over Gibraltarstrædet til Tanger. 

Mod nord er det især Færøerne og Island, der trækker, så 
hvis vognen kan klare fire årstider i løbet af én dag, venter 
der både gode veje og pladser samt fine færgeforbindelser 
til øerne i Nordatlanten. 
De alternative destinationer kræver lidt mere planlægning 
end ellers – et godt sted at starte er hjemmesiden 
www.campingdanmark.dk, hvor man kan finde 
information om de lande, der nok skal imponere naboerne 
på den næste danske campingplads. 

Fra ørkener til gletsjere

Nye destinationer
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Af Søren Flott

Hvis man har mod på en lidt længere campingferie end 
normalt, ligger oplevelserne bare og venter i lande som fx 
Tyriket og Marokko.

En campingferie til Island eller Færøerne byder på naturoplevelser ud over det sædvanlige…



Adria Club Danmark er en selvstændig og uafhængig klub, 
som har til formål at samle ejere af Adria campingvogne og 
Adria autocampere. 
Klubben, som er Danmarks største vognmærkeklub, har 
mere end 325 medlemmer og arrangerer bl.a. fælles ture 
og træf. Der er 2 hovedtræf om året, hvor medlemmer 
fra både øst og vest mødes til hygge og socialt samvær. 
Træffene ligger henholdsvis i St. Bededagsferien, og i 
weekenden imellem uge 37 og 38.
Hos Adria Club Danmark er hyggen og de sociale arran-
gementer sat i højsædet, og derudover er medlemmerne 
gode til at hjælpe både hinanden og nye Adria-ejere med 
udveksling af gode råd, tekniske tips og erfaringer.

Du kan læse mere om Adria Club Danmark, se 
aktivitetskalenderen, melde dig ind og finde links til 
klubbens egne nyhedsgrupper på klubbens hjemmeside: 
www.adriaclub.dk

Vil du være med i klubben?
Det er ikke alle campingvognproducenter, der har deres helt egen fanklub, men hos Adria Caravan Danmark er man stolt 
af de hjælpsomme Adria-entusiaster i Adria Club Danmark.

ADRIA klubben
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6 hurtige råd til kørsel 
med campingvogn
Det betaler sig altid at være godt forberedt, når man skal på ferie i 
udlandet med campingvogn. Her er gode råd og tips til, hvordan du 
kommer godt frem - og hjem igen. 

n Kontrollér, at køretøjerne er i upåklagelig stand, særligt kobling, bremser 
og dæk.

n Pas på, at hverken bil eller campingvogn er overlæsset.
n Sørg for at have donkraft, reservehjul, hjulklodser og værktøjskasse med.
n Husk at montere et korrekt indstillet sidespejl på det trækkende køretøj.
n Øv dig i at bakke med anhænger et par gange, før du tager afsted.
n Vælg så vidt muligt et tidspunkt med sparsom trafik. 

Kilde: fdmcamping.dk



Vil du være med i klubben?
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Køleskab, Tv-bord, og lækkert badeværelse, med toilet og bruser med varmt vand, er naturligvis indbygget. Action 
kan let håndteres af en enkelt person, så man i løbet af ingen tid kan pakke sammen og flytte til nye oplevelser. 
Med sine 800 kilo er Action blandt markedets letteste vogne. Som en 2010 nyhed kan alle Action modeller leveres 
med panoramavindue i fronten.
Selv om Action er lille og let, er den blandt de sikreste campingvogne på markedet. En solid karosseri-konstruktion 
i glasfiber der er bygget op på det kendte bredspors AL-KO chassis, med eminent affjedring og støddæmpere, giver 
maksimum sikkerhed, stabilitet og køreglæde.

Adria Action

Glasfibervognen, Adria Action har fået flere 
internationale designpriser på grund af sine 
mange nyskabelser. Action er moderne og 
kvalitetspræget, kompakt og kvik, sporty og 
trendy, let genkendelig og helt sin egen. Action 
er skabe for dem, som føler sig unge enten i år, 
i hjertet eller i sindet. I en Action signalerer du 
veloplagthed ved første blik. En rigtig rejsevogn 
til to, eller tre, som ønsker at køre let og 
ubesværet på langtur med campingvognen.

Adria Action

Danmarks bedste campingvognsforsikring! 

Eksklusive fordele og unikke dækninger - kun for DCU-medlemmer

Ring og hør mere på 70 100 380 - eller besøg www.trekroner.dk 

NYHED
Stort panoramavindue med 

udsigt til nattehimlen!



En strandferie ved Den Franske Riviera, vandreture i 
de norske fjelde eller hvad med at smage på det gode 
belgiske øl?
I højsæsonen kan de fornøjelser hurtigt tømme feriekon-
toen, men kan man vente til horderne af turister er vendt 
hjem, kan man opleve de samme ting til discountpriser 
– og endda i fred og ro.
Hos organisationen Camping Cheques, der samarbej-
der med knap 600 pladser i hele Europa, køber man 
værdikuponer til 119 kroner stykket, og de giver ret til en 
overnatning for to i campingvogn – uanset hvad pladsen 
ellers koster. Camping Cheques organiserer også såkaldte 
rallyer, hvor man mødes med andre campister, kører fra 
plads til plads og oplever gastronomi, sport, historie og 
kultur undervejs. 

CampingCard ACSI lokker med godt 1.600 forskellige 
campingpladser i 18 forskellige lande. Med organisa-
tionens kort i hånden, kan to mennesker overnatte i 
campingvogn for enten 11, 13 eller 15 euro – 82,50, 
97,50 eller 112,50 kroner – i døgnet. 
Fælles for de to typer af rabatordninger er, at pladserne 
kontrolleres og godkendes, før de får lov at være med. Når 
det gælder Camping Cheques-pladserne, bedømmer også 
campisterne pladserne, og ud fra deres vurderinger kåres 
de bedste pladser – dermed kan en plads, som formelt 
har tre stjerner, score højere, hvis gæsterne er vilde med 
lejrchefen, atmosfæren eller aktiviteterne.

Man kan læse mere om de to organisationer på 
www.campingcheque.dk og www.campingcard.dk.

Lavsæson til lave priser
Har man mulighed for at skubbe ferien til lavsæsonen, kan man overnatte på nogle af Europas lækreste campingpladser for 
bare 82,50 kroner i døgnet. Af Søren Flott
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1/1 side annonce
Isabella
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NYT sæsoN- og rejseTelT i éT

· Ny designlinje
· I belagt materiale*
· All-round fortelt
· Udluftning i topklasse
· Ekstra brede frontdøre

Med 3 meter i dybden er der god plads til hele familien i det nye Commodore 

Concept fortelt, og de ekstra brede døråbninger i fronten gør, at barnevog-

nen ubesværet kan køres ind og ud af forteltet.

Den nye model er fremstillet i belagt polyester, som gør det let at fjerne smuds 

og snavs ved simpel afvaskning. Materialet har desuden et strukturmønster, 

som giver et flot ”spil” i dugen, og med de store vinduespartier kan det lyse 

og venlige opholdsrum nydes til fulde.

Integrerede udluftninger i fronten og i begge gavlvinduer sikrer et optimalt in-

deklima – uanset, hvor rejsen går hen. Commodore Concept kan anvendes 

til sæsonbrug såvel som til en hurtig weekend- eller ferietur. Hvis I ofte er på 

farten, vælg da det ultralette og stærke CarbonX fiberstativ.

*)  Det strukturvævede, belagte polyestermateriale IsaTex er 
eksklusivt fremstillet til Isabella i samarbejde med én af Europas 
førende tekstilleverandører.

Isabella A/S · Isabellahøj 3 · 7100 Vejle
For henvisning til nærmeste forhandler: 
tlf. 75 82 07 55 · info@isabella.net · www.isabella.net
Medlem af Camping Branchen.

Dybden på 3 meter (fig. tv.) giver mange 
flere indretningsmuligheder i forteltet i 
forhold til f.eks. en traditionel dybde på 
2,50 meter (fig. th.).

commodore concept



Rejsen til og fra Danmark 
Campingpladsen høje placering gør, at vogntoget skal være 
100 % i orden til vinterkørsel, for at nå frem på sikker vis. 
Alene turen til og fra Danmark kan fra november til februar 
måned byde på ekstreme vinterveje. Det kan overraske 
mange, men hvis udstyret og vogntoget er i orden, er der 
intet i vejen for at søge oplevelsen. Bliver føret uforsvarligt 
kører man på rasteplads, tænder for varmen og venter til 
det er forsvarligt at køre igen. Man har jo huset med på 
ryggen og er på den måde bedre stillet end andre bilister. 
Der er motorvej fra den danske grænse til afkørslen på N90 
ved byen Landry. Herfra er der 14 km krævende bjergkørsel 
med stigninger på op til 8 %. Det kræver både god træk-
kraft i bilen og de korrekte dæk på hele vogntoget. 

Der ligger også en campingplads i Landry. Tag evt. en over-
natning her, hvis føret er for dårligt til at køre op på bjerget. 
Er man i tvivl, kan man også køre turen uden campingvogn 
først. 

Opstilling af vogn 
Lad campingvognen sidde på bilen, indtil den står på sin 
plads, for det er tungt at skubbe vognen i sneen. Så snart 
den er i vatter og støtteben er kørt ned, tilslut varme og 
strøm. Undersøg hvor mange ampere pladsen har, før alle 
elkrævende apparater tilsluttes. Varme er vigtigst. Alde cen-
tralvarme er på denne type vintercampingtur at foretrække, 
fordi det både kan køre på gas og el, og man dermed opnår 
meget høj effekt. Medbring gerne vinterfortelt, som kan 

Camping på Frankrigs højst 
beliggende vintercampingplads
Godt gemt mellem verdenskendte skisportssteder som Tigne og Val-Thorens ligger dalen Peisey Vallendry, der for de fleste danskere er ganske ukendt. 
Hægter man campingvognen på krogen finder man ikke bare Frankrigs højst beliggende vintercampingplads, men også en perle, man aldrig glemmer.
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Gode råd til vintercamping
Test din vogntog på en dansk campingplads om vinteren, før den lange tur sydpå. 
Varmen skal cirkulere rundt i hele vognen. Luft ud så kondensproblemer undgås. 
Vandsystemet skal være isoleret, så det ikke fryser. 
Køleskab skal vintersikres. 
Ekstra gas – test forbrug hjemmefra, da det er ret forskelligt, hvor meget man bruge. 
Afhænger af faktorer som temperatur ude, andre varmekilder, madlavning med mere.

Af Anne-Vibeke Isaksen, www.campingdanmark.dk 
Foto Rasmus Schønning
Anne-Vibeke Isaksen kendt fra TV, har hægtet en Adria på krogen og kørt en udsædvanlig tur, hvor hun og familien er på vinter-
ferie, byferie og badeferie på en og samme rejse. Her er historien om vintercamping.

Vogntoget skal være 100 % i orden til vinterkørsel, for at nå 
frem på sikker vis.



De flotte glatte vognsider lever op til nutidens ekstreme vejrforhold, da glas-
fiberkarosseriet sikrer dig mod ubehagelige haglskader. Seitz sidevinduerne er 
indbygget i plast-rammer. 
Standardudstyret omfatter Alde centralvarmeanlæg med vandbåren gulvvarme. 
Centralvarmesystemet styres af et nyt touch panel, som gør betjeningen meget 
nemt. Stereoanlæg med indbyggede højtalere. Køkkenet indeholder et 190 liters 
kombineret køle/fryseskab, gaskomfur med fire store brændere samt gasbage-
ovn med grill. Mulighed for direkte vandtilslutning til den indbyggede vandtank.
Det omfattende lysanlæg, med både direkte som indirekte belysning, giver en 
god atmosfære i kombination med det elegante møbeldesign. 
Mod merpris kan Alpina leveres med ægte lyst læder i rund-siddegruppen.

Her bevæger Adria sig op luksussklassen, hvor design, udstyr og 
komfort er i særklasse.  Med Alpina´s 45 års jubilæumsmodel sikre 
stil sætter Adria igen nye normer for design indenfor branchen. Alpina 
opfylder kravene fra selv de mest erfarne campister.

Har du overvejet 
finansiering?

Vælg mellem 
fast eller variabel rente
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anvendes som ekstra plads til f.eks. ski, samtidigt med at det virker som varmesluse for 
campingvognen. Det er vigtigt, at det er et decideret vinterfortelt, hvor taget hælder, så 
sneen lettere glider af og teltstængerne er kraftigere.

En sand perle 
Campingpladsen ligger helt vidunderligt med bjerge på begge sider og tæt på åbent 
skovområde, hvor der er masser af muligheder for langrend og gåture på snesko. En halv 
kilometer fra pladsen ender vejen og her starter Nationalparken Vanoise, der er uberørt og 
gudesmuk. En enorm kontrast til dalene på den anden side af bjergene, hvor de store 
larmende og menneskefyldte skisportssteder ligger. Her er ro og fred. Vil man stå på ski, 
kan man tage skibussen til tre mindre steder i Peisey Vallendry. Det er små hyggelige om-
råder, der er ideelle for børn og nybegyndere. Campingpladsen har sin egen lille restaurant, 
som kan anbefales varmt, fordi den har et godt lokalt køkken. Les Lanchettes byder på 
anderledes vintercamping, hvor roen og naturens uberørte skønhed sætter sig dybt i en. 

Faktaboks 
Afstand fra Danmark via Geneve, Annecy, 
Albertville: 1415 km. 
Heraf 15 km bjergkørsel fra motorvej/Landry 
til campingpladsen Les Lanchettes. 
Beregn 2 ½ dag til rejsen pr. vej.

Her boede vi: 
Camping Les Lanchettes ligger 1470 moh. 
Campingpladsens har 10 ampere. 
Se også www.camping-lanchettes.com

Vores vogntog: 
Toyota Landcruiser D-4D 
Adria Classica 663 UK med Alde Centralvarme 
Vinterdæk MS på hele vogntoget. Snekæder til 
hele vogntog. 
Fortelt: Isabella Magnum Moonlight

Oplevelser i området 
Attraktion: Parc National de la Vanoise, 
Frankrig: www.vanoise.com 
Skisportstedet Peisey Vallendry: 
www.peisey-vallandry.com 
Langrend lige uden for campingpladsen 
Bondegårdsbesøg – ostproduktion Beaufort

I slutningen af marts eller starten af april kan man fortsætte sydpå og få fransk forår.

Adria Alpina

Adria Alpina

1965-2010

ADRIA 45 ÅR
og bedre end nogensinde

NYHED



Adiva 2010 fås i 4 forskellige varianter. Adiva er Adria’s absolutte flagskib. De glatte grå glasfibersider er designet til 
det kræsne publikum, der ønsker noget helt specielt. For Adria var det et krav, at skulle en campingvogn have glatte 
udvendige sideplader, skulle det være med karosseri-plader fremstillet i glasfiber.
Glasfiber har den fordel, at det er et stærkt materiale, som kan modstå selv de mest ekstreme vejrforhold. Glasfiber 
er nemmere at rengøre og vedligeholde end lakeret aluminium.
Det smukke inventar byder på al den luksus, der er værd at værdsætte. Kvalitet og komfort overalt. Udstyret er 
nærmest fuldkomment - også selv om prisen er overkommelig. Vognene – undtaget model 462 PD - har det 
nyeste Alde centralvarmesystem med el-patron, gulvvarme med tilhørende transformer, batteriboks, stort 90/105 
liter Thetford køleskab med digitalt display, emhætte, stereoanlæg med CD, varmt vand indlagt i køkken og bad, 
HEKI tagventil, 50 l. indbygget vandtank med elektronisk vandstandsmåler, udtag til 220 V. og TV i vognside, lys 
ved serviceklap, fast trin, aluminiumsfælge, træktøjs-afdækning, AKS stabilisator, stabil-form støtteben, dekorative 
tagrælinger og meget mere ! 
Adiva – forud for fremtiden!

Adria Adiva

Adiva imponerer ved første blik. En vogn, som er 
anderledes, og som derfor har sit eget særpræg. 
Adiva er til dig, som ønsker mere. Det iøjnefal-
dende design, med moderne buede linier, i en 
smuk og prestigefyldt helhed. De mørk-tonede 
ruder giver vognen et helt specielt udseende 
og beskytter samtidigt for nysgerrige blikke. 
Indbydende komfort, derfor en sand nydelse.

Adria Adiva
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Udvendig markerer vognene sig med aluminiumsfælge samt et lækkert design med   dekorative tagrælinger på 
toppen. Tagplade, front og bagende er fremstillet i haglsikker glasfiber, og i siden er der monteret en stor service-
klap, som gør pakningen af vognen nemmere. 
Den omfattende belysning i siddegruppen og ved TV bordet giver sammen med flere praktiske spot-light en hyg-
gelig atmosfære. Musikanlæg med DVD og indbyggede højtalere er standardudstyr i Adora.
Flere modeller har det smarte push/turn TV bord. Det betyder, at TVét kan monteres på drejekonsol der giver mulig-
hed for at se TV fra siddegruppen eller fra sengen. Når TVét ikke bruges, kan holderen skubbes ind i vægkonsollen. 
Herved frigøres der bordplads til andet formål.
Adora-serien er udstyret med en stor HEKI tagventil. Varmt og koldt vand i køkken, bad og håndvask.
Der er kassetterollos for alle vinduer og for døren er der et praktisk myggenet. Serien har det kendte Trumavent-
system med blæser, som sikrer en behagelig varmefordeling i vognen. Adora modellerne har indbygget gulvvarme. 
Under vinylen er der udlagt et lavvolt varmetæppe, som forsynes med energi fra den indbyggede 230 Volt 350 Watt 
store omformer. Alle permanente senge har springmadras og løst sengetæppe. 4 forskellige hyndervarianter.
Adora kører på den berømte tyske Al-Ko undervogn med Delta aksel. Denne aksel, sammen med AKS-sikkerheds-
koblingen, sikrer optimale køreegenskaber. En verden af luksus venter dig !.

Adria Adora

Den nye Adora fås i 12 nye indretningsvarianter. 
Mange har utraditionelle grundplaner som er 
med til at højne brugsværdien og komforten i 
dagligdagen. Adora vil fange din opmærksom-
hed i konkurrence med et utal af andre vogne 
og mærker. Ikke alene dens aerodynamiske og 
elegante design tiltaler men vognen fremstår 
som den mest komplette vogn på markedet - 
her skal ikke købes ekstra pakker, eller betales for 
ekstra udstyr. Glasfibertaget giver dig sikkerhed, 
når haglene tordner ned. Adora har bare det 
hele - uden merpris!!

Adria Adora



Du kommer længere med Danmarks 
mest økonomiske campingtrækker

Hyundai i30 har et lækkert design 
med mange smarte detaljer. Den har 
fået femstjernet topkarakter i sikker-
hed og er også kåret som Danmarks 
mest økonomiske campingtrækker.

• Trailervægt på op til 1.400 kg. 
• 5 års garanti/Fri km
• iPod tilslutning
• Op til 22,2 km/l EU-norm

Hyundai i30 fra 169.995 kr.* eller i30 diesel fra 199.995 kr.*

mest økonomiske campingtrækker

Forsikring fra 

kun 2.995 kr.**

Der er nogen der kan
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Brændstofforbrug: EU-norm 17,5-22,2 km/l. CO2 (g/km): 119-135. *Ekskl. levering 3.680 kr. og evt. metallak. **Se yderligere betingelser på www.hyundai.dk/forsikring. Bilen kan være vist med ekstraudstyr. Der tages forbehold for pris- og afgiftsændringer samt trykfejl.
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Det danske marked for autocampere har indtil nu været 
begrænset, men det har Adria sat sig for at gøre noget ved. 
Så nu forhandles de i resten af Europa så populære rullende 
hjem fra Adria også i Danmark.

Adrias autocampere er kendt for deres gode kvalitet, 
og med et særdeles bredt sortiment tilgodeses både 
børnefamilier og seniorer, som ønsker at gøre campinglivet 
endnu mere luksuriøst.

”Autocamperne fra Adria er spækket med udstyr, samle-
kvalitet som er uhørt for prisklassen, finish’en i top og de 
mange lækre detaljer tiltaler også det kvindelige publikum.” 
fortæller Johannes Dahl fra Autocamp Danmark, som har 
forhandlet autocamperne siden slutningen af 2009.

Adria bygger hele 32 forskellige modelvarianter, og derfor 
kan alle finde netop den autocamper, som passer til deres 
behov og pengepung. Desuden er kvaliteten helt i top, og 

forhandlerne i de øvrige nordiske lande, som har forhandlet 
Adrias autocampere i mange år, melder om tilfredse kunder 
og særdeles få reklamationer. 

Selvom autocampere – i forhold til traditionelle camp-
ingvogne – er relativt dyre, er de hos Autocamp Danmark 
indtil videre ikke hårdt ramt af finanskrisen. ”4 ud af 5 af 
vores autocampere bliver solgt til seniorer, som har godt 
styr på økonomien og som ikke er ramt af krisen, og de 
er altså klar til at betale lidt ekstra for komforten og den 
frihed, som en autocamper giver, når de skal ud og udforske 
verden” slutter Johannes Dahl, som forventer et fint salg, 
når det i løbet af 2010 for alvor bliver kendt herhjemme, at 
Adria også er autocampere.

Adrias autocampere forhandles hos Autocamp Danmark i 
Låsby samt hos Odense Caravan, og priserne starter ved 
kr. 465.000.

Adria er også autocampere
I Danmark er Adria kendt for sine campingvogne, men også Adrias autocampere er blandt de mest populære i Europa.

Autocamper
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Spar 5.000 kr. som 
medlem af DCU
Det er nu blevet endnu mere fordelagtigt at være medlem af Danmarks 
store interesseorganisation for campister.

Dansk Camping Union har til den nye sæson forhandlet sig frem til nye, store rabatter 
på syn af bil og campingvogn, færgesejlads, brændstof og over 100 attraktioner. Ofte er 
hele kontingentet tjent hjem på fx en enkelt færgeoverfart med DCU-rabat.

I forvejen giver Dansk Camping Union sine medlemmer en række kontante fordele 
som fx 20% rabat på overnatninger, mulighed for at tage børn gratis med og en 
særlig rabat til singler og pensionister. Som medlem får du desuden Nordens førende 
livsstilsmagasin for campister ind ad brevsprækken, du kan uden beregning tagen 
hunden med på camping, og bedsteforældre kan gratis tage børnebørn med fra 
efteråret og frem til påske.

Benytter man sig af samtlige DCU-fordele, vil der kunne blive tale om en årlig 
besparelse på mere end 5.000 kr. ved et kørselsbehov på 20.000 kr. og tre ugers 
campingferie, samt diverse rabatkuponer og bonusser.

Du kan læse mere om medlemskab af DCU og melde dig ind på www.dcu.dk. Du kan 
også ringe på 33 21 06 00 og få mere information om fordelene.
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Uanset alder og familieforhold, kan I nyde luksustilværelsen i en Classica. 
Eksteriøret af dette hotel-på-hjul viser, hvor unik Classica er. Kombineret med det 
effektive svenske Alde centralvarme-system har man rige muligheder for at nyde 
vinterens glæder. Centralvarmesystemet, som samtidig opvarmer brugsvandet, 
kan valgfrit anvendes på gas, eller gennem en 220 volt varmepatron, som har en 
effekt på henholdsvis 1050/2100/3150 Watt. 
Det flotte karosseri-design er en fryd for øjet. Undervognen har det berømte Alko 
Delta akselsystem med AKS sikkerhedskobling. Bedre køreegenskaber fås ikke. 

Serien har et omfattende standard-udstyr. Her får du bl.a. gulvvarme med 
tilhørende omformer, 150 l. køleskab med separat frostboks i flere modeller, 
Spinflo gaskomfur med 4 blus samt gasbageovn, emhætte, Stereo-radio med CD, 
dekorative tagbøjler samt stort  Heki soltag.
Permanente senge - ikke køjer -  er udstyret med springmadras og løst sen-
getæppe.
743 UP har flexible senge. 743 UL har lænestole i læder samt fodskamler.
Mod en mindre merpris kan alle Classica modeller leveres med ægte læder i 
siddegrupperne. Læderet der anvendes er i høj kvalitet – se prøve hos din Adria 
forhandler.

Adria Classica

Store elegante vogne fra Adria. Front og bagende i Classica er helt i 
plast og tagpladen i haglsikker glasfiber.

Adria Classica

Lån op til 100.000 kr.
-uden udbetaling

Spørg din forhandler



Tendensen er i hvert fald klar: Flere og flere seniorer tager 
deres børnebørn med, når de skal på camping, og det er 
et klart hit for både de unge og de ældre. På camping-
pladsen har bedsteforældrene nemlig mulighed for at 

komme helt tæt på deres børnebørn og lære dem godt 
at kende i sjove og uformelle rammer, hvor der altid er 
masser af aktiviteter at kaste sig over og fornøjelser, som 
passer til alle aldre.

Camping på tværs af generationer
Det er naturligvis altid hyggeligt at tage med mor og far på camping, men en campingferie med 
bedsteforældrene er nu noget ganske særligt. Måske er det fordi bedstefar og bedstemor ikke 
altid har helt så travlt, måske er det fordi, man bliver lidt ekstra forkælet eller måske er det bare 
fordi, det er så sjældent, at bedsteforældre og børnebørn har masser af tid sammen i en travl 
hverdag, hvor der skal tages hensyn til alle.
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Nyheder fra 
DK-CAMP
Her kan du få et overblik over seneste nyt fra 
DK-CAMP, som er en sammenslutning af 325 
privatdrevne campingpladser i Danmark.

DK-CAMPING GUIDE 2010
Nu er DK-CAMP’s nye campingkatalog med oplysninger 
om 325 campingpladser i Danmark på gaden. Kataloget, 
der af mange campister betragtes som den ultimative 
guide til danske campingpladser, udgives i stor til i både 
udlandet og herhjemme. I guiden er alle DK-CAMP’s 
medlemspladser repræsenterede med oplysninger om 
alt fra klassificering til priser. Det unikke ved guiden er, at 
pladserne her har mulighed for med egne ord og billeder 
at fortælle om deres særpræg, særlige styrker og om 
hvilke temaer, de har valgt at fokusere på.
DK-CAMPING GUIDE 2010 udgives i 400.000 
eksemplarer og fås på campingpladserne, turistbureauer, 
tankstationer og infoterier. 

Gavekort
Hvad giver man campisten, som har alt? Et gavekort 
fra DK-CAMP er et velkvalificeret bud, og kortet kan 
frit benyttes på de mere end 325 medlemspladser 
over hele landet. Du kan let bestille gavekortet på 
www.dk-camp.dk og samtisig være sikker på at give 
en gave, som ikke skal byttes – men benyttes.

DK-CAMP har fået sin egen campingvogn
DK-CAMP har til den nye sæson investeret i en 
campingvogn, som skal køre rundt i landet til 
campingpladser, der har arrangeret forskellige 
events og aktiviteter. CAMPUS, som er vores maskot 
i DK-CAMP, bor i campingvognen. Han inviterer gerne på 
besøg i campingvognen, og både børn og voksne 
er meget glade når Campus kommer på besøg i sin lille 
campingvogn. Og både børn og voksne er velkomne til 
at kigge indenfor, når CAMPUS er i nabolaget med sin 
campingvogn!

Højt solskin og godt humør, når barnebarnet 
holder fri og tager på camping med bedste-
far og bedstemor.

Sæt fart på med en Tempo 
100 godkendelse
Med en Tempo 100 godkendelse kan du hæve farten til 100 km/t på de tyske motorveje.

Hvis du har været sydpå med campingvogn, kender 
du nok situationen, hvor du snegler dig af sted med 
80 km/t bag lastbilerne, og der er langt mellem 
mulighederne for en overhaling.
For dig der kører sydpå og ønsker lidt mere fart over 
feltet på Autobahn, er en Tempo 100 godkendelse 

af campingvognen en oplagt mulighed. Du kan 
starte med at besøge dit lokale FDM testcenter, 
som står for godkendelsesproceduren, som giver 
dig 20 km/t ekstra at spille med. Med en tilladt 
hastighed på 100 km/t får du bedre mulighed for at 
følge glidende med trafikken, hvilket både giver en 
mere sikker og behagelig rejse gennem Tyskland.
En Tempo 100 godkendelse kræver selvfølgelig, at 
din vogn opfylder kravene til godkendelsen. 
Du kan læse mere om Tempo 100 godkendelse på 
www.fdm.dk.
Alle Adria modeller er udstyret så de kan godkendes 
til Tempo 100.

Med en Tempo 100 godkendelse kan du med god 
samvittighed lade nålen passere de magiske 80 
km/t og følge med strømmen.



1/1 side annonce
DK Camp

Vi støtter

Vil du vide mere om campingpladser i Danmark, 
-så hent gratis DK-CAMPs store DK-CAMPING 

GUIDE med over 325 campingpladser fordelt over 
hele Danmark hos turistbureauerne, caravanfor-

handlere og på DK-CAMPingpladserne.

www.dk-camp.dk

Glæd andre med et 
DK-CAMP gavekort!

Køb et gavekort til en af DK-CAMPs 
325 campingpladser – det er en rigtig 
god gaveidé med mulighed for afslap-
ning, oplevelser, hygge og masser af 

tid. Mange af DK-CAMPs campingplad-
ser ligger i en pragtfuld natur, men 

også tæt på kulturen. 

Gavekortet bestilles på 
www.dk-camp.dk

www.dk-camp.dk

Gavekort

DK-CAMP er en forening af 335 privatdrevne 
campingpladser, der alle har personlig service i 
centrum, og som alle er beliggende i naturskøn-
ne områder. Dog er campingpladserne meget 
forskellige, hvad angår størrelse, udbud af facili-
teter og aktiviteter.

DK-CAMPs mål er at sikre, at campisterne får 
gode oplevelser, når de er på campingferie, og 
derfor informerer vi også bredt om pladserne på 
www.dk-camp.dk samt i DK-CAMPING GUIDE 
(www.dk-campingguide.dk), Quick-Stop bro-
churen (www.quickstop.dk) og bladet Campi-
sten – fritid på hjul (www.campisten.dk)

DK-CAMP har sin egen børneklub, CAMPUS som 
er meget populær. Prøv at se hvad der sker i 
klubben på www.campusklub.dk  

DK-CAMP ist ein Zusammenschluss von 335 
privat betriebenen Campingplätzen, die alle den 
persönlichen Service in den Mittelpunkt gestellt 
haben, und die in naturschönen Gegenden 
gelegen sind. Die Campingplätze sind jedoch 
im Hinblick auf ihre Größe sowie auf ihr 
Angebot an Einrichtungen und Aktivitäten sehr 
unterschiedlich.
DK-CAMP hat sich zum Ziel gesetzt, den Campern 
im Campingurlaub gute Erlebnisse zu sichern, 
und deshalb informieren wir auch ausführlich 
über die Plätze auf www.dk-camp.dk sowie im 
DK-CAMPING-GUIDE (www.dk-campingguide.
dk), in der Quick-Stop-Broschüre (www.
quickstop.dk) und dem Magazin Campisten 
(dt. Der Camper – Freizeit auf Rädern) (www.
campisten.dk)
DK-CAMP hat seinen eigenen Kinderklub, 
CAMPUS, der sehr beliebt ist. Schauen Sie doch 
mal, was in dem Klub so alles passiert, unter 
www.campusklub.dk 

DK-CAMP is an association of 335 campsites, 
all of which all are focussed on personal service 
and situated amid beautiful scenery.  However, 
the campsites are very different in terms of size, 
facilities on offer and activities.
.
DK-CAMP’s aim is to ensure that campsite 
guests have nothing but good experiences when 
they are on a camping holiday. To this end, we 
provide comprehensive information about the 
sites at www.dk-camp.dk, as well as in the DK-
CAMPING GUIDE (www.dk-campingguide.dk), 
the Quick-Stop brochure (www.quickstop.dk) 
and “The camper – leisure on wheels” magazine 
(www.campisten.dk)
DK-CAMP has its own children’s club, CAMPUS, 
which is very popular. You can find out what’s 
going on in the club at www.campusklub.dk 

Gutschein Gift voucher

Gavekort

Værdi kr. 100,-

Gavekortet skal indløses inden udgangen af 2011

og kan ikke omsættes til kontanter.

Der Gutschein muss bis Ende 2011 eingelöst werden

und kann nicht in bar ausgezahlt werden.

The gift voucher must be redeemed by 

the end of 2011 and can not be 
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De danske campisters foretrukne leverandør af 
fortelte og tilbehør Isabella byder den nye sæson 
velkommen med en lang række nyheder, som 
gør camping endnu sjovere.

Når det kommer til fortelte, solsejl, læsejl og tilbehør anno 2010 
er kodeordene gennemført finish, brugervenlighed og praktiske 
detaljer. I hvert fald hvis man spørger markedets førende 
producent Isabella i Vejle, der har mere end 50 års erfaring 
og know-how indenfor fremstilling og udvikling af telte til 
campister over hele Europa.

”Vi byder på masser af spændende muligheder for campisterne, 
så de kan få flotte, funktionelle og komfortable rammer at nyde 
ferie og fritid i. Vi har lyttet til vores kunder og ladet vores dygtige 
medarbejdere udvikle ideerne, så vi nu kan præsentere en vifte 
af rigtigt gode produkter, som gør camping til en endnu større 
oplevelse” fortæller Isabellas salgschef Tommy Boisen. 

Et Isabella fortelt er lavet med fokus på campistens krav til 
ekstrem slidstyrke, god funktionalitet og et optimalt indeklima 
– i et indbydende design. I 2010 hedder nyhederne bl.a. Penta 

Concept og Commodore Concept, Ambassador Moonlight 
suppleret af Armour læsejl og det nye IsaFix-låsebeslag, der 
letter hverdagen for campisterne.

Penta Concept er et lækkert redesign af standcampisternes 
foretrukne feriebolig. Stærk konstruktion med stor rummelighed, 
topmoderne udseende i flotte farver, stort opholdsrum med 
lysindfald, og et omløbende udhæng reducerer behovet for 
vedligeholdelse. I de to nye Concept-modeller er der i front 
og sider anvendt et kraftigt, belagt polyestermateriale med et 
flot strukturmønster. Materialet heder IsaTex og er eksklusivt 
udviklet til og af Isabella i samarbejde med en af Europas førende 
tekstilproducenter.

Commodore Concept er et sæson- og rejsetelt i ét. Forteltet 
følger udviklingen i vognenes størrelse – det er fleksibelt, smart, 
funktionelt og bygget til flittig brug og de belastninger, som vejr 
og vind påfører.

”Ambassador Moonlight er et fantastisk rejsetelt, 21/2 meter 
dybt i klassisk design, men med nye farver, nye gardinserier, 
fremstillet i lidt lettere akryl, så det er brugervenligt og nemt 
at rejse med. Myggenet i begge gavle er sammen med den 

åndbare teltdug med til at fremme et godt indeklima. Det er 
et lækkert retrotelt til campister, der gerne vil skille sig ud på 
campingpladsen” forklarer Tommy Boisen.

I alle Isabella fortelte med front og sider i acryl, er der anvendt 
et dysefarvet (dvs. gennemfarvede fibre), strukturvævet 
materiale, som hedder Isacryl. Takket være farvningsmetoden 
har Isacryl har den højest opnåelige lysægthed. Tætheden i 
vævningen samt gennemimprægnering udelukker samtidig 
vandgennemtrængning. Isacryl er dog samtidig et åndbart 
materiale, hvilket giver et godt indeklima i forteltet.

Du kan se nærmere på alle nyhederne og de øvrige produkter fra 
Isabella hos din lokale campingforhandler, og vil skulle hilse og 
sige, at der er nok at glæde sig til.

Lækre detaljer og design 
gør camping endnu sjovere
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Med mere end 50 års erfaring indenfor udvikling af telte til campister over hele Europa skaber danske Isabella kvalitet-
sprodukter til nutidens krævende campister.



Til sammenligning med Hyundai Tucson, repræsenterer ix35 en 
helt ny linje inden for biltypen SUV. Den kører op til 32 % længere 
på literen og udleder op til 24 % mindre CO2 end sin forgænger. 
Så selv om markedet lige nu er indsnævret for de større biler, er 
man hos Hyundai overbevist om, at markedet for miljøvenlige 
SUV’er er til stede.

Campister bør desuden bemærke, at Hyundai ix35 – på trods af 
sine grønne specifikationer – kan trække hele 1.900 kg., hvilket 
faktisk er 500 kg. mere end Hyundai Tucson.
Hyundai ix35 forventes introduceret på det danske marked i 
marts 2010.

Fremtidens sejtrækker
Bilproducenten Hyundai er nu klar med 
deres bud på fremtidens såkaldte sport 
utility vehicle (SUV), som er en alsidig og 
stærk biltype skabt til det aktive liv. Den 
nye sporty model hedder ix35.

Rent muskelmæssigt byder Hyundai ix35 på masser af trækkraft, 
og det betyder, at bilen er ideel til kørsel med campingvogn. 
Dieselmotorerne er desuden udstyret med partikelfilter, som renser 
udstødningen for skadelige mikropartikler, så du med god grøn 
samvittighed kan spænde dit rullende hjem bagpå og begive dig ud 
på nye eventyr i både ind- og udland.
De flydende, smukke linjer på Hyundai ix35 er skabt af Hyundai’s 
europæiske designteam, og modellen afløser den populære Hyundai 
Tucson, der er den fjerde mest solgte SUV i Danmark siden 2004. 
Hyundai ix35 er længere, bredere og lavere end forgængeren Tucson. 
Dimensionerne er med til at fremhæve bilens flotte linjer, og giver 
samtidig føreren og passagerer bedre plads og forhøjet komfort i 
bilen.
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Altea er forsynet med glasfiber tag, så den tåler mere uvejr, end andre gode camp-
ingvogne. Ikke kun taget på en Altea er fremstillet i glasfiber – men også front og 
bagende er i dette stærke materiale.
Køkkenet, med det geniale kogesystem med 2 + 1 gasblus i vasken, har indlagt 
varmt vand samt praktiske skuffer. 77 liters køleskab med stor frostboks. Endvidere 
har vognene gas-varmeovn, kassettetoilet, omformer, forteltlampe og spring-
madrasser i de permanente senge. He-ki tagventilen giver masser af lys og luft. 
Rullegardiner hører også til standard-udstyret, der er varmt vand indlagt i hane/
bruser på badeværelse. Uanset om man er en børnefamilie - eller blot to, der ønsker 
tilstrækkelig med plads, er der en Altea model, der passer.
Med en modelvifte, der strækker sig fra 3,90 meter til 5,42 meter, findes der altid en 
model til campisten, der ønsker en vogn med lav egenvægt til en fornuftig pris.

Altea serien består af 8 forskellige modeller. Inventaret er i et flot lyst decor 
med matchende kvalitets-hynder.Vognens kvalitet og grundkonstruktion 
er helt den samme som i de dyrere serier - og ønsker man den godkendt 
til Tempo 100, er dette ikke noget problem, for standardudstyret omfatter 
AKS sikkerhedskobling, støddæmper og højhastighedsdæk.

Adria Altea

Hvorfor vente med 
en ny campingvogn?

Køb nu og betal om 12 måneder

Hyundai ix35 er med et højt komfortniveau, masser af trækkraft og miljøvenlige specifikationer et 
godt bud på fremtidens campingtrækker.

Adria Altea



altea

2x

Den friske familievogn med funktionelle indretninger, som ikke findes bedre.

action
Action 361 LH + Action 361 LH  Panoramic

Action er forførende dejlig og måske en lille smule fræk.  Med 
sine 800 kg i egenvægt indbyder den til lange ture, så uanset om 
det er Berlin, Hamborg eller Prag der trækker, er Action ideel.
Selv om Action ikke fylder meget i landskabet, er udstyret omfat-
tende - her er alt hvad man kan ønske sig : Lange sæder som kan 
omdannes til 3 sovepladser, aluminiumsfælge - reservehjul - 
støddæmpere - AKS sikkerhedskobling - Heki tagventil - køleskab 
i behagelig arbejdshøjde - varmt vand i køkken og bad - Tv 
bord - varmeovn med blæser - kassetterollos med myggenet - 
alle vinduer oplukkelige - samt overdådigt plads til golfudstyr, 
fiskegrej ..........
Hvad kan man ønske sig mere!

Totallængde (mm): 5280 Total bredde (mm): 2196

Total højde (mm): 2545 Egenvægt: 800 kg

Forteltmål (cm): Special Antal sovepladser: 3 

Vejl. udsalgspris: 99.980,- Panoramic 105.980,-

Action 361 PT + Action 361 PT  Panoramic

Smart løsning på hvordan en siddegruppe kan omdannes til 
en dobbeltseng på 4 sekunder. Om dagen har man en stor 
siddegruppe, og selv om en del af siddepladserne anvendes til 
soveplads, er der stadig et bord og siddeplads hvor man kan 
opholds sig. Udstyret er det samme som i model 361 LH, som 
ligeledes kan fås med et stort panoramavindue i forenden. 
Slap af og kik op til stjernene.

Totallængde (mm): 5280 Total bredde (mm): 2196

Total højde (mm): 2545 Egenvægt: 775 kg

Forteltmål (cm): Special Antal sovepladser: 3 

Vejl. udsalgspris: 99.980,- Panoramic 105.980,-

Altea 432 PX

Vognen har den indretning, som foretrækkes af flere og flere 
campister. Det er lykkedes Adria’s arkitekter, at konstruere 
en vogn på kun 4,3 m som egentlig har det, som mange 
efterspørger - nemlig en stor permanent dobbeltseng med 
springmadras, separat håndvask og toilet, nem adgang til sid-
degruppen, hyldeskab og et stort TV-bord. Der er indlagt varmt 
vand i køkken og bad. 77 liters køleskab. Stor He-ki II soltag , AKS 
sikkerhedskobling er standardudstyr. Vognen er på alle måder 
nem at håndtere, idet egenvægten kun er 875 kg.

 

Totallængde (mm): 6283 Total bredde (mm): 2290

Total højde (mm): 2550 Egenvægt: 875 kg

Forteltmål (cm): 900 Antal sovepladser: 4 

Vejl. udsalgspris: 97.980,- 

Altea 390 PS

Lille, men alligevel en lys og rummelig vogn til 4 personer. Pænt 
toiletrum som er placeret til venstre, lige inden for døren. Er man 
kun to personer, er vognen velegnet til, at man omdanner den 
forreste siddegruppe til en dobbelt-seng. Man vil da stadig have 
en god siddegruppe i vognens bagende. Indlagt varmt vand i 
køkken og bad. 

Totallængde (mm): 5790 Total bredde (mm): 2080

Total højde (mm): 2530 Egenvægt: 800 kg

Forteltmål (cm): 850 Antal sovepladser: 4 

Vejl. udsalgspris: 89.980,- 

Den moderne rejsevogn med fantastiske køreegenskaber og sin helt egen charme.

Altea 512 DT

En “stor” børnevenlig 5 personers vogn med 3 faste køjer. Selv 
om vognen er 229 cm bred, er egenvægten kun 940 kg. Her får 
stor-familien med den eventuelt mindre bil mulighed for at blive 
flot kørende. Ofte oplever man, at der i køjevogne er flere sovep-
ladser, end der er siddepladser. Men i Adrias model, 512 DT er der 
mindst 6 gode siddepladser samt masser af skabsplads. Prisen på 
vognen er ikke højere, end hvad man ofte skal betale for en brugt 
køjevogn. Bemærk de mange – og store – oplukkelige vinduer 
og kæmpe soltag. Indlagt varmt vand i køkken og bad. 77 liters 
køleskab med stor frostboks.

Totallængde (mm): 6953 Total bredde (mm): 2290

Total højde (mm): 2550 Egenvægt: 940 kg

Forteltmål (cm): 962 Antal sovepladser: 6 

Vejl. udsalgspris: 102.980,- 

3x

Altea  462 PK

En familievogn der opfylder mange campisters ønske om en 
separat permanent seng til hver person. Til forældrene en stor 
dobbeltseng med springmadras - og til børnene, 2 køjer. Normalt 
kan disse faciliteter kun indbygges i store vogne, men Adria har 
med model Altea 462 PK vist, at man i en 4,6 meter vogn, der 
kun vejer 910 kg, også har fået plads til et rummeligt toiletrum, 
siddegruppe til 4 personer, samt køkken. Totalvægten er 1300 
kg. – dette giver næsten 400 kg. lasteevne! Altea 462 PK har et 
omfattende udstyr.

Totallængde (mm): 6490 Total bredde (mm): 2290

Total højde (mm): 2550 Egenvægt: 910 kg

Forteltmål (cm): 925 Antal sovepladser: 6 

Vejl. udsalgspris: 102.980,-  

2x
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adora Med Adora får du moderne design, kvalitet og komfort i skøn forening.

altea
Altea 512 PU

Ny i 2010 programmet. God størrelse på en 975 kg. let 
vogn, indrettet med en stor dobbeltseng med spring-
madras i fronten. Velindrettet badeværelse med bruser 
og varmt vand. God rundsiddegruppe.  Køkken med det 
geniale 2+1 gasblussystem. Alt dette i en 5 meter vogn!  
Sov godt!

Totallængde (mm): 6984 Total bredde (mm): 2290

Total højde (mm): 2570 Egenvægt: 975 kg

Forteltmål (cm): 962 Antal sovepladser: 4 

Vejl. udsalgspris: 103.980,- 

Altea 512 UP

Denne populære indretning fås også i Altea serien. Med en 
egenvægt på 950 kg kan de fleste biler trække denne relativt 
store vogn. Indretningen byder på god plads, stort vinkelkøkken, 
rundsiddegruppe, dobbeltseng med springmadras, varmeovn, 77 
liters køleskab med stor frostboks, omformer, AKS sikkerhed-
skobling, reservehjulsholder, forteltlampe, soltag og meget 
mere. Toiletrum, bruser og køkken har varmt vand i hanen.
Et rigtigt godt tilbud. 

Totallængde (mm): 6943 Total bredde (mm): 2290

Total højde (mm): 2550 Egenvægt: 950 kg

Forteltmål (cm): 962 Antal sovepladser: 4 

Vejl. udsalgspris: 103.980,- 

Den friske familievogn med funktionelle indretninger, som ikke findes bedre.

Altea 542 DT

Altea 542 DT har 3 køjer, og alligevel masser af plads. Vognen er 
meget rummelig med et ekstra stort toiletrum, som indbyder 
hele familien til et brusebad i det varme vand. Mange skabe gør 
det nemmere for storfamilien at holde orden. På trods af stør-
relsen og det omfattende udstyr vejer vognen kun 1000 kg. og 
lasteevnen er 300 kg. Tempo 100 kan opnås ved et syn.

Totallængde (mm): 7213 Total bredde (mm): 2290

Total højde (mm): 2550 Egenvægt: 1000 kg

Forteltmål (cm): 989 Antal sovepladser: 6 

Vejl. udsalgspris: 109.980,- 

3x

Altea 542 PK

Altea 542 PK er en af de største vogne i Altea serien. En stor 
campingvogn med en egenvægt på kun 1015 kg. Indretningen 
byder på 4 permanente sengepladser som har den fordel, at 
daglig op-og-nedredning ikke er nødvendigt, når man vil til 
ro. Dobbeltsengen er udstyret med lamelbund, springmadras 
og løst sengetæppe. Foruden kassettetoilet har vognen bruser, 
gasvarmeovn, forteltlampe, soltag, glasfibertag, AKS sikkerhed-
skobling, hjulstøddæmpere, og rullegardiner. I det ekstra store 
køkken med 77 liters køleskab er der indlagt varmt vand. Bruser i 
toiletrummet med varmt vand. 

Totallængde (mm): 7240 Total bredde (mm): 2290

Total højde (mm): 2550 Egenvægt: 1015 kg

Forteltmål (cm): 989 Antal sovepladser: 6 

Vejl. udsalgspris: 109.980,- 

2x

2x

Adora 462 PU

Flot Adora-model i den meget populære 4,60 meter størrelse. 
En vogn der ikke er større end højst nødvendig for at opnå den 
attraktive indretning med rund-siddegruppe, stort vinkelkøkken 
med 97 liters køleskab, kombineret sove- og badeværelse 
med separat badekabine. Soveværelset er udstyret med en 
komfortabel dobbeltseng med lamelbund, springmadras og løst 
sengetæppe. Varmt vand indlagt i køkkenet samt ved den sepa-
rate håndvask og bruser. Med en egenvægt på kun 1000 kg. kan 
både bil og campist nemt håndtere denne fikse campingvogn.

 

Totallængde (mm): 6583 Total bredde (mm): 2296

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 1000 kg

Forteltmål (cm): 925 Antal sovepladser: 4 

Vejl. udsalgspris: 122.980,- Med læder   130.980,-

Adora 462 PS

Det er bemærkelsesværdigt, at så lille en vogn kan indeholde så 
mange faciliteter. Her er alt på 220 x 466 cm – som er vognens 
indvendige mål. Egenvægt 1000 kg. Gulvvarme, musikanlæg 
med CD, stor Heki tagventil samt AKS sikkerhedskobling og 
aluminiumsfælge er blot kun enkelte af de ting, der hører til 
standardudstyret. Sammenlign udstyret, og De vil se, at Adria i 
dag er den mest komplette udstyrede vogn på markedet.

Totallængde (mm): 6538 Total bredde (mm): 2296

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 1000 kg

Forteltmål (cm): 925 Antal sovepladser: 4 

Vejl. udsalgspris: 119.980,- Med læder   127.980,-
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- uforskammet meget campingvogn for pengene

adora
Adora 512 UP

Adrias største salgssucces nogensinde! Populær indretning som 
er anvendelig både til 2 og 4 personer.
Adora 512 UP har indbygget det smarte TV push/turn 
konsolsystem. Der er springmadras i dobbeltsengen, gulvvarme 
med omformer, indlagt varmt vand i køkken og bad, stor HEKI 
tagventil, indirekte belysning i siddegruppe, godt stereoanlæg 
med CD samt 86 liters køleskab – hertil kommer, at vognen har 
det utroligt stærke glasfibertag. AKS sikkerhedskobling, alu-
miniumsfælge, serviceklap, vindue i indgangsdør og stabilform 
støtteben – det er det Adria kalder ægte all-inclusive.

Totallængde (mm): 7038 Total bredde (mm): 2296

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 1090 kg

Forteltmål (cm): 975 Antal sovepladser: 4 

Vejl. udsalgspris: 128.980,- Med læder   136.980,-

Adora 472 LU

Adora 472 LU er en lille sensation, idet den opfylder mange 
campisters inderligste ønske om en lille vogn udvendig – og en 
stor indvendig. Det er lykkedes Adria at fremstillen en vogn på 
4,80 meter med to enkeltsenge – ”rigtig toiletrum” og rundsid-
degruppe kombineret med et stort fjernsynsbord. 
Normalt kræver det en meget større vogn for at opnå disse 
faciliteter, men ved at ændre det pladskrævende klædeskab til 
to fikse klædeskabe over sengene, har vi kunnet holde vognens 
størrelse på et minimum. 
Egenvægt kun 1000 kg. Adora 472 LU er ikke uden grund vor 
absolut topsælger!

 

Totallængde (mm): 6738 Total bredde (mm): 2296

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 1000 kg

Forteltmål (cm): 940 Antal sovepladser: 5 

Vejl. udsalgspris: 122.980,- Med læder   130.980,-

Adora 542 UT

Adora 542 UT er en spændende modelvariant fra Adria. Indret-
ningen med en rundsiddegruppe i fronten, samt TV-bordet i 
direkte forbindelse hermed, har været muligt at fremstille i de 
forholdsvis små ramme ved, at fjerne et stort pladskrævende 
klædeskab og erstatte dette med 2 mindre. Klædeskabene 
er placeret over enkeltsengene i soveværelset midt i vognen. 
Dermed giver hele bagenden plads til et toiletrum, håndvask 
og bruserum. Denne konstruktion giver en stort, åben og luftig 
campingvogn. Gulvvarme, musikanlæg, 86 liters køleskab, 
kassetterollos for vinduer og dør, stor HEKI II tagventil og meget 
mere hører til standardudstyret. Jumbo støtteben, haglsikker 
glasfibertag og AKS sikkerhedskobling er med i prisen.

Totallængde (mm): 7368 Total bredde (mm): 2296

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 1075 kg

Forteltmål (cm): 1000 Antal sovepladser: 4 

Vejl. udsalgspris: 128.980,- Med læder   136.980,-

Adora 512 UL

Adora 512 UL er en dejlig 5 meter vogn med 2 enkeltsenge. 
Egenvægt er kun 1070 kg. På trods af de beskedne ydre mål, er 
der god plads i den hyggelige rundsiddegruppe hvor det store 
TV bord er perfekt placeret. Over sengene er der et klædeskab 
både til ”hende” og ”ham”. Køkken og toiletrummet er placeret 
midt i vognen. Musikanlæg med CD, stor HEKI tagventil, my-
ggenet for dør, kasetterollos, gulvvarme, stort 86 liters køleskab, 
blæservarme, eksklusiv belysning, springmadrasser i sengene, 
omformer, indbygget 50 l. vandtank hører sammen med 
aluminiums-fælgene, glasfibertag og AKS sikkerhedskoblingen 
til standardudstyret.

 

Totallængde (mm): 7058 Total bredde (mm): 2296

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 1070 kg

Forteltmål (cm): 975 Antal sovepladser: 4 

Vejl. udsalgspris: 128.980,- Med læder   136.980,-

Adora 563 PU

… en skøn vogn med en fritstående dobbeltseng i fronten.
Denne Adria er en rigtig luksusvogn med rundsiddegruppe, TV-
bord, dejligt køkken med masser af skuffer, 86 liters køleskab, 
musikanlæg, hyggespot i hjørnerne, indirekte belysning ved vin-
duer – og det allerbedste: indbygget gulvvarme i siddegruppe, 
ved døren samt i toiletrummet. Køresikkerheden er overladt til 
Alko, hvor den kendte undervogn er forsynet med en Delta aksel 
og AKS sikkerhedskobling. Bemærk også de kraftige støtteben 
og aluminiumsfælgene. Glasfibertaget, for- og bagende i 
formstøbt ABS plast udgør en styrke, der kan modstå selv de 
kraftigste haglbyger.

Totallængde (mm): 7526 Total bredde (mm): 2450

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 1200 kg

Forteltmål (cm): 1025 Antal sovepladser: 4 

Vejl. udsalgspris: 134.980,- Med læder   142.980,-

Adora 563 PK

Den smarte Adria Adora 563 PK, med den karakteristiske skrå 
køje, rummer alt til familien, der ikke vil gå på kompromis. Hver 
person har sin faste seng, som altid kan stå opredt. Den skrå 
køje kan om dagen også anvendes som legeplads for mindre 
børn – og om natten kan to børn få sengeplads ved siden af 
hinanden - plus yderligere en soveplads i den øverste køje. Dette 
system er at foretrække frem for 3 køjer over hinanden, da det 
vil blive forholdsvis trangt mellem køjerne. Samtidig bibeholdes 
den store stuveplads under sengen. Stor dobbeltseng med 
springmadras til forældrene.

 

Totallængde (mm): 7496 Total bredde (mm): 2450

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 1200 kg

Forteltmål (cm): 1025 Antal sovepladser: 6 

Vejl. udsalgspris: 133.980,- Med læder   141.980,-

Med Adora får du moderne design, kvalitet og komfort i skøn forening.
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classica

2x

Den populære og kompromisløse luksusvogn i en klasse for sig.

adora
Adora 563 PT

En storfamilievogn med 3 køjer og dejlig dobbeltseng med 
springmadras til forældrene. Det nederste køjevindue er 
monteret i en serviceklap. Den nederste køje er samtidig 
konstrueret sådan, at den kan vippes op, og dermed give plads 
til større, lette ting man ønsker at opbevare eller transportere. 
Toiletrummet er ekstra stort med separat brusekabine. Praktisk 
serviceklap i siden er standardudstyr. Stor vogn men alligevel 
letløbende. 

Totallængde (mm): 7536 Total bredde (mm): 2450

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 1200 kg

Forteltmål (cm): 1025 Antal sovepladser: 7 

Vejl. udsalgspris: 136.980,- Med læder   144.980,-

3x

Adora 563 TK

Dejlig familievogn med plads og albuerum. Dette skyldes 
vognens bredde som er hele 2,45 m.
Det separate bade- og toiletrum, med indlagt varmt vand i 
bruseren, står klar til brug – uanset om datteren lægger make-
up foran håndvasken, og mor er beskæftiget ved køkkenet – 
ingen panik – her er plads nok! 
Adora 563 TK har foruden den almindelige serviceklap i siden 
også en kæmpe serviceklap på 100 x 60 cm. Man kan samtidig 
vippe den nederste køje op på højkant, derved bliver der plads 
til at transportere store ting, som f.eks. et par cykler eller 
lignende. Den nederste køje kan udvides i bredden, så der her 
kan sove to børn ved siden af hinanden. Ofte en bedre løsning 
end 3 køjer oven på hinanden, da man ikke mister magasin-
plads.

Totallængde (mm): 7526 Total bredde (mm): 2450

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 1250 kg

Forteltmål (cm): 1025 Antal sovepladser: 6 

Vejl. udsalgspris: 135.980,- Med læder   143.980,-

Adora 613 HT

Vognen med vel nok det største vinkelkøkken i nogen camp-
ingvogn. Her er virkelig plads til det hele. Spinflo komfuret 
med 3 store gasblus er kombineret i en unit med gasbageovn. 
97 l. køleskab med stor frostboks, skuffer og bordplads i lange 
baner. De to sofaer midt i vognen giver mulighed for at samle 
vennerne, når vognen skal vises frem. Den omfattende indi-
rekte belysning sætter stemningen i vejret. Midt i vognen er 
der soveværelse med 2 enkeltsenge og i forbindelse hermed 
badeværelse og toilet i hele vognens bagende. Utrolig let- og 
velkørende vogn. 

Totallængde (mm): 8028 Total bredde (mm): 2450

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 1260 kg

Forteltmål (cm): 1060 Antal sovepladser: 4 

Vejl. udsalgspris: 139.980,- Med læder   148.980,-

Med Adora får du moderne design, kvalitet og komfort i skøn forening.

Classica 613 PK

Flottere og mere elegant vogn skal man lede længe, for at 
finde. Adria har her kombineret det bedste fra Adora, Adiva og 
Classica serierne – og sammensat dette i denne vogn. 
Der er god plads til hele familien – hvert familiemedlem har 
hver sin fast opredte soveplads. Udstyret er omfattende. I 
flæng kan nævnes: aluminiumsfælge, AKS sikkerhedskobling, 
glasfibertag, gulvvarme, Alde centralvarme med varmt vand 
i hanerne, 150 l. køleskab med separat frostboks, Spinflo 
gaskomfur med gasbageovn, emhætte, stereoanlæg med CD 
afspiller... og meget, meget mere! Du bliver flot kørende med 
en Classica 613 PK.

Totallængde (mm): 7970 Total bredde (mm): 2450

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 1375 kg

Forteltmål (cm): 1050 Antal sovepladser: 6 

Vejl. udsalgspris: 160.980,- Med læder   168.980,-

2x

Classica 513 UP

Indretningen er den kendte udgave med rundsiddegruppe 
i forenden, vinkelkøkken, dobbeltseng, separat vask og 
bruserum – men her i en 2,45 meter bred udgave med 
centralvarme. Det betyder, at denne vogn henvender sig til de 
lidt mere erfarne campister – eller dem som vil campere hele 
året. Alde centralvarmen sikrer en hel unik varmefordeling, 
som kun kan opnås med jævnt fordelte varmekonvektorer 
langs ydervæggene. Har man een gang vinter-camperet med 
centralvarme, vil man nødigt undvære denne facilitet igen.

Totallængde (mm): 7150 Total bredde (mm): 2450

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 1200 kg

Forteltmål (cm): 962 Antal sovepladser: 4 

Vejl. udsalgspris: 141.980,- Med læder   149.980,-
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classica
Classica 663 KP

...denne flotte caravan repræsenterer nytænkning inden 
for caravans. En virkelig ambassadør for den ultimative 
verden af mobil komfort. Denne model er opbygget på 
det avancerede Alko Delta chassis, som sammen med AKS 
sikkerhedskoblingen, sørger for perfekte køreegenskaber. 
Vognen har alt, hvad hjertet kan begære. Blandt andet det 
avancerede vandbårne ALDE centralvarme-system til både 
el-og gasdrift. Ekstra kraftig isolering. Under vinylen er der 
monteret gulvvarme med tilhørende transformer. Toiletrum-
met og det separate baderum kan med et snuptag ændres 
til et stort bade- og påklædningsværelse. Det skal opleves, 
hvor nemt og ukompliceret dette foregår - prøv det hos Adria 
forhandleren.

Totallængde (mm): 8468 Total bredde (mm): 2450

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 1425 kg

Forteltmål (cm): 1125 Antal sovepladser: 6 

Vejl. udsalgspris: 165.980,- Med læder   173.980,-

2x

Classica 613 PU

Toppen af komfort – her får man 2 lænestole, i ægte læder, 
med tilhørende fodskamler central placeret i midten af 
vognen overfor TV bordet.
Foran stolene er der monteret en drejbar holder til et LCD TV. 
Dermed vil det også være muligt, at se TV fra dobbeltsengen 
eller fra siddegruppen. TVét kan desuden drejes ud gennem 
døren, så man kan få TV- avisen i forteltet.
Foruden stolene har man en stor rundsiddegruppe i vognens 
bagende samt ekstra stort køkken med Spinflo gaskomfur 
og bageovn i midten, dobbeltseng med springmadras og 
separat bad/toilet i forende.

Totallængde (mm): 7970 Total bredde (mm): 2450

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 1425 kg

Forteltmål (cm): 1050 Antal sovepladser: 4 

Vejl. udsalgspris: 168.980,- Med læder   176.980,-

Classica 743 UP flexi.

Denne caravan repræsenterer toppen inden for caravans. 
FLEXI betyder, at vognen har Adrias flexible sengesys-
tem, som giver mulighed for at vælge en opredning med 
en dobbeltseng eller 2 enkeltsenge. Ændringen foretages 
uden brug af værktøj og varer kun få minutter.En virkelig 
ambassadør for den ultimative verden af mobil komfort. 
Vognen har alt, hvad hjertet begærer. Blandt andet 
det avancerede vandbårne ALDE centralvarmesystem 
til både el- og gasdrift. Under vinylen er der monteret 
gulvvarme. Køleskabet med separat frostboks er på 150 
liter. Spinflo gaskomfur med 4 blus og indbygget gas/
grill ovn. Emhætte stor HEKI tagventil, stereoanlæg, 
dekorative tagbøjler, aluminiumsfælge, er blot nogle af 
de faciliteter, der er indbygget i denne flotte vogn. 

Totallængde (mm): 9310 Total bredde (mm): 2450

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 1600 kg

Forteltmål (cm): 1200 Antal sovepladser: 6  

Vejl. udsalgspris: 184.980,- Med læder 194.980,-

Classica 663 UK

Perfekt familievogn fra den større Classica afdeling. Her er 
plads til indendørs udfoldelser. Rundsiddegruppen, med det 
store bord, giver god plads til mange personer. Sjældent får 
man så stort et bord i en campingvogn. Vinkelkøkkenet giver 
gode arbejdsbetingelser. 
Bagerst i vognen er der 2 køjer som kan aflukkes med en 
foldedør ind til forældre-soveværelset. Desuden er der 2 små 
sæder med et bord, som kan anvendes af børnene, hvis de 
vil være lidt for sig selv. Men ellers udmærker vognen sig ved 
et utal af skabe – her er rigelig plads til mere, end hvad man 
behøver til de fleste ferieture.

Totallængde (mm): 8468 Total bredde (mm): 2450

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 1450 kg

Forteltmål (cm): 1125 Antal sovepladser: 6+1 

Vejl. udsalgspris: 166.980,- Med læder   174.980,-

2x

Classica 743 UL flexi.

Denne herlige caravan repræsenterer det ypperligste 
inden for caravans. Det er faktisk et komplet sommerhus 
på hjul. De to lænestole med fodskamler giver en hidtil 
uset komfort. Adria er ene om at kunne tilbyde denne 
facilitet, der sætter nye grænser for siddekomfort i 
campingvogne. Det er slut med at sidde på ”bænke” når 
aftenen skal nydes med TV og en kop kaffe.
Adrias FLEXI-sengesystem giver mulighed for, i samme 
vogn, at vælge mellem en dobbeltseng eller 2 enkelt-
senge. Ændringen foretages uden brug af værktøj og 
varer kun få minutter. Vognen er udstyret med alt, hvad 
hjertet begærer. Blandt andet det avancerede vandbårne 
ALDE centralvarmesystem til både el- og gasdrift. 

Totallængde (mm): 9310 Total bredde (mm): 2450

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 1650 kg

Forteltmål (cm): 1200 Antal sovepladser: 4 

Vejl. udsalgspris: 193.980,- Med læder   201.980,-

Classica 743 UT

Den funktionelle UT model dækker et ønske fra flere 
campister om en stor vogn med køjer.
Her får man, foruden en virkelig stor rundsiddegruppe 
et bord, hvor der er plads til alt, som hører et måltid 
til. Pladsen er rigelig stor.Køkkenet har indbygget 
gasbageovn/gril og fire store gasblus indbygget i en unit, 
samt 150 liters køleskab med separat frostboks. Varmen 
klares af Alde centralvarmesystemet samt gulvvarme. 
Flot spillende stereoanlæg med indbyggede højtalere i 
overskabe. Undervognen er den tyske Alko med to aksler 
samt aluminiumsfælge.
Taget er i stærkt glasfiber, hvor der samtidig er monteret 
dekorative tagbøjler. Bemærk prisen i forhold til alle 
andre lignende vogne på markedet.

Totallængde (mm): 9310 Total bredde (mm): 2450

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 1650 kg

Forteltmål (cm): 1200 Antal sovepladser: 8  

Vejl. udsalgspris: 185.980,- Med læder 195.980,-

2x

2x

Den populære og kompromisløse luksusvogn i en klasse for sig.

- uforskammet meget campingvogn for pengene
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alpina Den nye Alpina sætter helt nye standarder for kvalitet, design, komfort og plads.

adiva
Adiva 512 UP

Den nye Adiva er helt sin egen med sit futuristiske udseende 
og mørke vinduer. Indretningen med rundsiddegruppe i 
fronten, vinkelkøkken og soveværelse i vognens bagende 
giver samtidig mulighed for et ekstra stort bade- og toi-
letrum. Den separate blanke stålvask er placeret i et lækkert 
toiletrumsafsnit. Herfra er der adgang til et bruserum med 
bruserforhæng og varmt vand. Til det omfattende standar-
dudstyr hører ALKO bredsporsundervogn, aluminiumsfælge, 
AKS stabilisator samt dekorativ tagræling. Indvendig er der 
en stor HEKI II tagventil, emhætte, ALDE 3010 centralvarme-
system med el-patron, gulvvarme, radio med CD-afspiller og 
kassetterollos for alle vinduer. En flot vogn med indbygget 
fremtid.

Totallængde (mm): 6970 Total bredde (mm): 2290

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 1175 kg

Forteltmål (cm): 962 Antal sovepladser: 4 

Vejl. udsalgspris: 149.980,- Med læder   157.980,-

Adiva 462 PD

Veldimensioneret model i Adiva glasfiber-serien – indrettet 
med flot rundsiddegruppe i bagenden. Køkken med det 
nyeste 90 l. Thetford køleskab, gulvvarme, emhætte, 50 
l. indbygget vandtank med elektronisk vandstandsmåler. 
Varmesystemet er Trumatic gasvarme med blæsersystem 
samt elektrisk 220 volt Ultraheat. Underholdningsafdelingen 
byder på stereoanlæg med CD afspiller. Dobbeltsengen 
har springmadras og løst sengetæppe. Toiletrummet med 
bruserforhæng står klar til et brusebad med varmt vand. En 
meget harmonisk vogn der kun vejer 1075 kg.

 

Totallængde (mm): 6679 Total bredde (mm): 2290

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 1075 kg

Forteltmål (cm): 925 Antal sovepladser: 4 

Vejl. udsalgspris: 134.980,- Med læder   142.980,-

Adiva 553 PH

Denne store Adiva har hele 2 sofa’er. Disse er placeret over 
for hinanden og giver dermed en enorm siddegruppe, 
hvor der nemt kan sidde op til 6 personer. Hele vognens 
bagende udgør et kæmpekøkken med et væld af faciliteter 
bl.a. Spinflo gaskomfur med gasbageovn. Køleskabet er i 
behagelig arbejdshøjde – de store skuffer giver godt overblik 
og er nemme at pakke. 
Udstyret er lige så omfattende som pladsen i vognen. Her 
er Alde centralvarme med el-patron. Gulvvarme, sidste nye 
digitalstyredel 105 liter Thetford køleskab, emhætte, anti-
bakteriel springmadras, sengetæppe, karosseri i glasfiber, 
udtræksbart trin, stereoanlæg, radioantenne, batteriboks til 
egen el-central og meget mere.

Totallængde (mm): 7490 Total bredde (mm): 2450

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 1350 kg

Forteltmål (cm): 1000 Antal sovepladser: 4 

Vejl. udsalgspris: 169.980,- Med læder   179.980,-

Adiva 513 LT

Lad dig forkæle med denne 2,45 meter brede glasfiber-luk-
susvogn. Toiletrummet er indbygget i hele vognens bredde 
i bagenden. Derved får man separat brusekabine, toilet og 
håndvask. Den elegante rundsiddegruppe, med indirekte 
belysning, smyger sig omkring det ovale fritstående bord. 
Over hver af de 2,05 meter lange enkeltsenge er der et 
klædeskab med en speciel udtræksbøjle. For at gøre vognen 
komplet er den udstyret med det effektive Alde central-
varmesystem, gulvvarme, radio med CD, 90 liters køleskab, 
emhætte samt faktisk alt det udstyr man kan tænke sig!

 

Totallængde (mm): 7050 Total bredde (mm): 2450

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 1225 kg

Forteltmål (cm): 962 Antal sovepladser: 4 

Vejl. udsalgspris: 158.980,- Med læder   166.980,-

Moderne og raffineret med det seneste indenfor luksusteknologi.

Alpina 743 UK  Pakke 1 til Alpina 743 UK    kr. 16.000,-

Det kræver en vis størrelse bil, hvis man vil være kørende 
campist med denne vogn – særligt hvis man udnytter den 
store lasteevne på 700 kg, som denne vogn tillader.
Alpina 743 UK har helt op til 8 sovepladser, som fordeler sig 
på et stort børneværelse med 3 køjer, forældresoveværelse 
med dobbeltseng og springmadras - samt opholdsgruppe. 
Vognen er en rigtig vintervogn med Alde centralvarme og 
vandbåren gulvvarme. Bundisoleringen på 34 mm er udført 
i det effektive materiale Styrofoam. Vand-og afløbsslanger 
er monteret indvendig i vognen for at eliminere tilfrysning.
Alpina serien har et omfattende standardudstyr, men her 
ud over kan den leveres med ATC antiblokeringssystem, 
mikrobølgeovn, gulvtæppe og læderhynder.

Totallængde (mm): 9314 Total bredde (mm): 2480

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 1800 kg

Forteltmål (cm): 1200 Antal sovepladser: 8 

Vejl. udsalgspris: 225.980,- Med læder   235.980,-

2x

Alpina 563 UL    Pakke 1 til Alpina 563 UL    kr. 11.000,-

Hvis du ikke har noget imod, at nogen vil sende dig lidt 
misundelige blikke, når du ruller ind på campingpladsen 
med din Alpina, er denne vogn noget for dig.
Med sit elegante glasfiberkarosseri udstråler den styrke og 
magt over tingene. Når mørket falder på, og det omfattende 
lysanlæg tændes i vognen, er det tid til at nyde varmen og 
atmosfæren i Alpina.
Indretningen med rundsiddegruppe og de 2 enkeltsenge er 
ideel for det krævende par, som ønsker topkomfort under 
rejsen.

 

Totallængde (mm): 7605 Total bredde (mm): 2450

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 1450 kg

Forteltmål (cm): 1025 Antal sovepladser: 4 

Vejl. udsalgspris: 197.980,- Med læder   207.980,-
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Pssst... Vil du alligevel vide mere, så klik ind på www.dcu.dk

Her skulle vores flotte farvestrålende annonce egentlig have været placeret. 
Men eftersom alle ved, at Dansk Camping Union har Danmarks bedste campingtilbud 
– at vi tilbyder dig Skandinaviens førende campingmagasin leveret med posten – og at 
vi lader børnene overnatte gratis, valgte vi at spare på udgifterne til reklamebureauet.
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