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Kan du svare “ja” til ovenstående – og har du lyst til at 
indgå i et hyggeligt fællesskab med campinglivet i fokus, 
bør du se nærmere på den lille klub “Jyske Adria Venner”.

Hos Jyske Adria Venner dyrker man den fælles interesse for 
både Adria og camping. Hvert år arrangerer klubben ca. 10 
fællesture ud i det ganske, danske campingland. Klubben 
blev stiftet tilbage i 2004, og medlemmerne kommer fra 
både Jylland og Fyn.

Det er helt bevidst at klubben er lille, da det også giver 
muligheder for lidt mere intime ture til nogle af landets 
mindre, men skønne campingpladser. Den fælles 

interesse for Adria-mærket giver masser at snakke om, og 
medlemmerne imellem udveksles der flittigt tips og gode 
råd om både modeller, teknik og ekstraudstyr.

Vil du vide mere om Jyske Adria Venner og klubbens 
ture, kan du besøge klubbens hjemmeside på www.
jyskeadriavenner.klubsider.dk. Du er også velkommen til 
at kontakte klubbens formand Gert Melchiorsen på e-mail 
gert.m@mail.dk eller telefon 86 54 21 90.

Med Jyske Adria hilsner
Bestyrelsen

Adria på jysk
Er du fra Jylland eller Fyn, og vil du dele din begejstring for Adria med 
andre ligesindende?

Kolofon:
Udgivet af Adria Caravan Danmark, 
Petersmindevej 10, 6000 Kolding, Tlf.: 7551 9600, www.adria.dk

Ansvarshavende:  Direktør Helmer Schmidt, Adria Danmark

Lay-Out:  Bjørn’s grafiske tegnestue, Kolding

Tekst:  Anders Kjærgaard, Bureau117, Kolding

Tryk:  PR Offset, Fredericia

Oplag: 16.000 stk.

Der tages forbehold for trykfejl, prisstigninger og evt. ændringer i annoncørernes 
specifikationer.
Redaktionen påtager sig intet ansvar for det redaktionelle indhold i udefra 
kommende artikler.

Endnu mere Adria

Velkommen til ADRIAs Campingmagasin anno
2012 fyldt med nyheder, artikler og gode råd.

Jeg vil gerne indlede denne udgave af vores magasin med 
at takke alle vores danske kunder. Uden dem var der af gode 
grunde ingen success at fejre. Vi er utrolig stolte af – og 
ydmyge over – at have opnået en status som danskernes 
foretrukne mærke indenfor campingvogne. Tak for 
opbakningen!

Vi tror, at vores success skyldes det simple faktum, at vi leverer 
veldesignede og særdeles veludstyrede campingvogne af høj 
kvalitet til en fair pris. Så det har vi naturligvis tænkt os at 
blive ved med.

ENDNU MERE ALL-INCLUSIVE
Et andet kendetegn for Adria er, at vi aldrig hviler på 
laurbærene. Derfor er vi nu også – endnu en gang – klar til at 
præsentere vores nye sæsonmodeller, som er både forbedrede 
og har endnu mere ekstraudstyr.

EN STRÅLENDE NYHED
Foruden de opgraderede, velkendte modeller er vi i 2012 også 
stolte af at kunne præsentere den helt nye Astella, som du kan 
læse mere om inde i magasinet. Vi er sikre på, at danskerne vil 
tage godt imod denne nye stjerne.

Som altid vil jeg opfordre dig til at starte sæsonen med et 
besøg hos din lokale forhandler, hvor du kan få kompetent 
rådgivning og komme helt tæt på vores mange modeller. De 
fortjener nemlig alle at blive oplevet i virkeligheden.

God læselyst og rigtig god campingsæson!

Med venlig hilsen
Helmer Schmidt, Direktør
Adria Caravan Danmark ApS

Danmarks
Største campingportal 
for hele familien



Det er lige så skønt at campere om vinteren som om sommeren. Det er ikke koldt, og det 
er faktisk ikke så besværligt, som det måske kan lyde. Man skal bare tage nogle enkelte 
forholdsregler, og så er man klar til at rykke ud i det kolde landskab med sin campingvogn. 
Det allervigtigste er, at man kan holde varmen. Og det kan man sagtens i de fleste nyere 
vogne. Det er skønt med centralvarme og vandbåren gulvvarme, som man fx finder i 
Adria’s nye Alpina-modeller, men hvis man har lyst til at prøve vintercamping for første gang, 
kan man også uden problemer tage af sted i en ”sommervogn” med varmeblæserovn.

Vinteroptimering af en sommervogn
Hvis man ikke har centralvarme i vognen, kan det være en fordel at få sat ekstra ventiler på 
varmluftsslangerne langs ydervæggene i vognen, så man sikrer at varmen fra blæserovnen 
kan cirkulere rundt og bevæge sig op bag vinterryglænene. På den måde undgår man 
også at nogle hjørner i vognen bliver kolde, fx i ungernes køjer. Det kan også være en god 
idé at lægge dobbeltbunde i magasinerne, så sengetøj og andre sager ikke bliver fugtigt. 
Har man gulvtæppe i vognen, men ingen gulvvarme, kan man lægge elektrisk gulvvarme 
under disse. Det giver en meget behagelig varme nedefra – og det er jo altid rart med 
varme fødder. Installationen er dog ikke nødvendig i flere Adria modeller, da de er født 
med gulvvarme.
Vinteroptimering kræver selvfølgelig både tid og penge, så hvis man fra starten ved at 
vintercamping kan blive aktuelt, kan det anbefales, at man kigger nærmere på nogle af de 
lidt mere velegnede modeller som fx Adria Adora, Astella og den deciderede vintervogn 
Adria Alpina. 
 
Undgå et frossent afløb
Man skal også sikre sig at vand- og afløbsrør ikke fryser, for det kan gøre en meget brat 
ende på en ellers vellykket ferie. Derfor er det en god idé at koble afløbsrøret fra ved ud-

gangen under vognen og lade afløbsvandet løbe direkte ned i en spand – ikke i en lukket 
spildevandstank da den ikke kan tømmes hvis vandet fryser til.

Overvej en rigtig vintervogn
Vil man gøre det ”rigtigt” fra starten og være helt sikker på en behagelig temperatur på 
vinterferien, kan det anbefales at se nærmere på en af Adrias Alpina-modeller, som er 
deciderede vintervogne, med fx Alde centralvarme og vandbåren gulvvarme. Her er man 
helt sikker på at ingen hjørner i vognen bliver kolde og fugtige, og det smarte Alde-fyr 
sørger for en god, konstant temperatur døgnet rundt. Fyret kan både køre på el og gas, 
hvilket er en fordel hvis, man ikke bryder sig om at sove i vognen med gassen tændt. 
Ekstra smart er det, at fyret selv slår over på el, hvis man løber tør for gas uden at opdage 
det. På den måde risikerer du aldrig at komme hjem til en kold vogn – eller vågne op med 
frysende tæer.

Vinterforteltet er vigtigt
Når der er styr på selve vognen, mangler du bare et fortelt for at være klar til at drage 
på vintercamping. Et fortelt er for mange campister et must – og det er da også ganske 
praktisk at have med. Man skal bare huske at købe et vinterfortelt, som er specielt designet 
til formålet. Et vinterfortelt er både kraftigere i materialet, mere kompakt end almindelige 
fortelte (og dermed både stærkere og nemmere at varme op) og sidst men ikke mindst, 
har taget en speciel hældning, så sneen ikke bliver liggende og får teltet til at kollapse. 
Hvis man lægger en god bund i sådan et telt og medbringer en petroleumsovn, kan man 
faktisk sidde i forteltet uden overtøj, mens sneen daler eller vinden rusker. Det er rigtig 
hyggeligt.

Rigtig god vinterferie.

Hvorfor gemme campingvognen væk, bare fordi temperaturen udenfor er faldet, og kalenderen siger vinter?

Vintercamping for begyndereAdria på jysk
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Start campingferien på 
AltOmCamping.dk
Find inspiration og gode råd på Ann Karina og Bjarne Søbys omfattende campingportal.
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AltOmCamping.dk er i dag ikke kun en nyhedsportal, men 
indeholder også Danmarks mest sete camping Web-TV, 
community, forum, blogs og meget mere. På AltOm-
Camping.dk kan du ikke blot finde rejseinspiration og 
holde dig orienteret om, hvad der er af nyheder inden for 
camping. Du kan også gøre brug af et væld af spændende 
muligheder som fx. muligheden for at lave din egen 
profilside med fotoalbums og videoer, deltage i debatter 
med andre campister og meget, meget mere. 

AltOmCamping.dk drives af Ann Karina og Bjarne Søby. 
Ann Karina fortæller: ” Vi har også  tilknyttet en række 
freelance skribenter. Blandt vores skribenter har vi både 
erfarne campister og nybegyndere, og de leverer alle 
nogle rigtigt gode rejsebeskrivelser. Vores skribenter laver 
ikke kun rejseartikler, men også artikler hvor de tester pro-
dukter. Det kan være alt fra teltvogne og campingvogne til 
diverse udstyr.”

Ann Karina og Bjarne lever ikke bare af camping, men er 
campister af hjertet. Ann Karina fortsætter med at fortælle 
”Når vi er af sted på camping er vi, udover Bjarne og jeg, 
vores to piger på henholdsvis 12 og 16 år. Vores yngste 
datter, Sissel, er svært handicappet, men det er nu ingen 
hindring. Vi camperer hele året og så meget som det 
overhovedet kan lade sig gøre. Vi er kørende campister, 
men nyder også rigtigt meget at ligge fast. Og da vi, i 
kraft af vores arbejde, løbende tester diverse kørevogne 
har vi valgt at lade vores dejlige Adria Classica 743 UT fra 
2009 ligge som fastliggervogn.”

Ann Karina indskyder: ”Vi har også tidligere haft en Adria. 
Vores første Adria var en Adria Adora 552 UK fra 2004. En 
vogn vi var rigtigt glade for. Vi skiftede til Classica, da vi 
havde behov for en anden indretning og da vi camperer 
hele året, ville vi gerne have den ekstra luksus det er at 
have Alde varme.”

”I løbet af 2012 skal vi igen ud at rejse og have en masse 
nye oplevelser med hjem til vores læsere og seere. Ud over 
en række ture rundt i Danmark i vores faste rejsevogn, skal 
vi til marts hente en Adria Alpina i Slovenien, som vi kører 
til Dolmitterne og tester under rigtige vinterforhold. Til 
April skal vi køre en rigtigt spændende tur i Europa, hvor 
man dagligt har mulighed for at følge vores oplevelser 
via diverse sociale medier. Til maj skal vi igen til Slovenien 
hvor vi skal teste en Adria Super Sonic autocamper og 
opleve Slovenien, og ud over disse ture, bliver der også 
mange andre spændende ture at følge på AltOmCamping.
dk.” fortæller Ann Karina.

Nærmeste forhandler anvises på www.suzuki.dk eller 56 65 66 00

Ny Grand Vitara Estate fra kr. 324.990 Grand Vitara Van fra kr. 183.990 ex. moms

En komfortabel stationcar til hverdagen og rigeligt med kræfter i fritiden
Det kan være mere end svært at fi nde en bil, 

der både kan trække din campingvogn og rum-

me familien. Medmindre, du selvfølgelig vælger 

den ny Grand Vitara. Her får du nemlig en slags 

to-i-en bil. Den kan have helt op til 2 tons på 

krogen, og med valget mellem en stærk diesel 

eller den nye 2.4 liters motor med 169 hk, er du 

sikret rigeligt med trækkraft. Og så har den alt 

det udstyr, du forventer at fi nde i en veludstyret 

familiebil. F.eks. ESP, 6 airbags, fuldautomatisk 

klimaanlæg, el-ruder og el-betjente sidespejle 

samt ISO-fi x til to barnestole. Ja, faktisk er den 

nye Grand Vitara en ganske unik kombination af 

komfortabel familiebil og solidt trækdyr til priser 

fra kr. 320.000. Kom forbi og prøv en stationcar, 

der har masser af overskud.

Grand Vitara 2.4: 11,1 km/l. og 208 gram pr. km.Grand Vitara 1.9 DDiS: 14,7 km/l. og 179 gram pr. km.

Priserne er vejledende og ekskl. lev. omk. (kr. 3.680 for personvogne og kr. 4.280 for varevogne) og evt. metallak. Varevogne inkl. moms fra kr. 213.384. Brændstofforbrug ved blandet kørsel i 
hht. EU-norm. Anhængerkapacitet med bremse: 2.4 benzin = 1.850 kg og 1.9 diesel = 2.000 kg. Fotos kan vise Grand Vitara med ekstraudstyr.

Ny Grand
Vitara 

Nye motorer

Hold da helt campingferie!
En stationcar, der trækker 
op til 2 ton

Trækker op 
til 2 ton

1,9 diesel motor
med 129 hk

 2,4 benzin motor 
med 169 hk

Et godt bilkøb. Hele vejen rundt.

GV_camping 240x315.indd   1 28/12/11   11.16
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Adria Club Danmark er en hyggelig mærkeklub med 
omkring 330 medlemmer.

Ideen bag vores klub er, at vores engagerede medlemmer 
arrangerer ture og andre aktiviteter for hinanden – og dét 
er de gode til. I 2011 var der hele 23 forskellige arrange-
menter, medlemmerne kunne deltage i.

Arrangementerne spænder fra Opstart om foråret, til 
Musiktur til Østrig, Musik ved søen på Egtved Camping, 
Texas Ranch med Klaus & Servants, Julemarked i Heide 
og andre steder, og vores to årlige stævner, forårstræf og 
efterårstræf.

Vi er allerede i gang med planlægningen af 2012, udtaler 
formand for Adria Club Danmark, Preben Stenberg Eriksen. 
Her bliver der en tur til Polen, og vi gentager successen 
med en tur til Slovenien, hvor vi igen skal besøge Adria-
fabrikken i Novo Mesto. Vi har været der i 2003 og 2007, 
men vi har en del nye medlemmer, som også gerne vil se 
den imponerende fabrik, og takket være importøren er 
det nu igen muligt. Vi starter hjemmefra omkring den 1. 

september 2012 med besøg på fabrikken den 6. september, 
under opholdet i Slovenien bor vi på campingpladsen i 
Terme Catez. Vi regner med at vi bliver ca. 60-65 vogne, 
men ikke over 150 personer.

Hvis du har en Adria – eller køber en til den nye sæson – er 
du mere end velkommen til at melde dig ind i Adria Club 
Danmark og deltage i vores mange, kommende aktiviteter.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Adria Club Danmark

Adria Club Danmark

Adria Club Danmark har plads til flere … 
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Nyt fra Danmarks største – og hyggeligste – vognmærkeklub

I september 2012 tager Adria Club Danmark på tur til Slovenien, hvor bl.a. 
et besøg på Adrias topmoderne fabrik i Novo Mesto er på programmet. 

Hvis du også er til gode oplevelser – og har en Adria 
Campingvogn – er du meget velkomne i vores klub. 

Adria Club Danmark har nu eksisteret i 10 år, og 
vi har i dag ca. 330 medlemmer, men der er også 
plads til dig. 

Besøg vores hjemmeside for mere information om 
vore mange ture eller send en mail.

Med Adria Club Danmark hilsen
Preben Stenberg Eriksen
E-mail: formand@adriaclub.dk 
www.adriaclub.dk

Endnu 
mere all-
inclusive
Adrias campingvogne 
indeholder i 2012 mere 
standardudstyr end 
nogensinde før

Det kan være svært at tro på, men til den nye 
sæson er Adrias vogne rent faktisk blevet 
opgraderet med endnu mere udstyr, som ikke 
koster ekstra.

I serierne Adora, Astella og Alpina er der kommet 
sengebund med elevation i hovedgærdet, hvilket 
sikrer en optimal liggekomfort. Sengebundene er 
lette at betjene og kan justeres i flere niveauer.

Alle vognserier lige fra den lille Action til den 
største Alpina har fået fastmonteret TV-holder 
eller -arm til fladskærms-tv. I nogle modeller er 
løsningen flot integreret i et skab, mens TV’et i 
andre modeller monteres på en svingbar arm.

Herudover er der naturligvis stadig alt ekstra-
udstyret kendt fra tidligere år som f.eks. Adria’s 
unikke og praktiske integrerede hjulafdækning 
der er standard på alle vogne bort set fra Action.

Men også stereoanlæg i alle modeller bort set 
fra Altea og gulvvarme i Adora, Astella og Alpina 
hører til blandt standardudstyret.

•  Æ
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“ERGO” badeværelse

Kompakt

2 bagageklapper

Toilet og brus

Glasfiberkarrosseri

40 l vandtank40

WC

XXL

Haglsikret tag

Lydanlæg med CD

Blæsevarme

Anti-allergi 
koldskumsmadrasser

Spinflo komfur 
med gasbageovn

50 l vandtank

190 ltr. køle/frys

Lydanlæg med CD

ALDE Centralvarme

50

Glasfiber 

❄

Alufælge

Haglsikret tag

Vandbåren gulvvarme

Blæsevarme

Haglsikret tag

ADRIA Action 2012

tion fået en komplet make-over med bl.a. nyt udvendigt design 
samt et frisk og moderne interiør. Derudover er vognen udstyret 
med Adria’s nye og banebrydende Ergo-badeværelse der gør det 
muligt at få badeværelse med rigtig brusesøjle, toilet, vask og 
opbevaring på kun ca. 1 kvm.

Man skal ikke tage fejl af Action. Selvom det er en let, lille 
rejsevogn, som kan trækkes af langt de fleste biler, er den både 
stærk og sikker. Vognen er bygget i glasfiber på et ALKO chassis, 
og AKS-stabilisator er standard. Det samme er smarte alufælge, 
radio med CD-afspiller, søjlebord, LED-belysning m.v.

Se den lille, store campingvogn nærmere efter i sømmene 
hos din lokale forhandler. Men pas på, den er både smart og 
usandsynlig charmerende.

Verdens største lille campingvogn
Jamen, hvor kom al den plads lige fra?
Selv om Action hører blandt de mindste på markedet, 
byder “miniputten” på forbavsende meget plads og masser 
af komfort til den kræsne campist. På trods af de fysiske 
begrænsninger finder du i Action både et rummeligt 
og moderne køkken samt en stor siddegruppe, som let 
forvandles til en king-size seng. Til 2012-sæsonen har Ac-

1 Model 2-3 Sovepladser  

ADRIA Adora 2012
Glasfiberkarrosseri

50 l vandtank

ALKO chassis

Alufælge

Multifunktionelt 
komfur

Lydanlæg med CD

Anti-allergi 
koldskumsmadrasser

50

Elektrisk gulvvarme

Haglsikret tagHaglsikret tag

Adora rummer selvfølgelig stadig al den komfort, man som 
moderne campist kan drømme om plus lidt til. Elevationsbunde 
i de faste senge og formonteret TV-holder er blevet standard i 
2012, så listen over standardudstyr er nu større end nogensinde 
før. Skal vognen bruges hele året, kan den tilmed forudbestilles 
med Alde centralvarme, som sikrer optimalt og behageligt 
indeklima.

Adora findes i hele 10 forskellige indretninger, og der er flere 
spændende nyheder at finde her. Adora 462 PU har fået en ny 
spændende køkkenløsning der giver det nok største køkken i en 
vogn af denne størrelse. Ny model er køjevognen 513 TK med 
faste senge til mor far og 2 børn og et køleskab på hele 190 liter.

Standardudstyret til tænderne
Oplev hele Danmarks favorit i en ny og forbedret 
udgave 

Danskernes “darling”, Adria Adora, er i den nye 2012-ud-
gave mere lækker end nogensinde før. Vognens elegante 
ydre er bevaret, men indvendigt byder Adora på et helt 
nyt, indbydende og eksklusivt interiør, hvor gyldent træ er 
kombineret med stilfulde tekstiler.

10 Modeller 4-7 Sovepladser  
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Rejsejournalisten Anne-Vibeke Isaksen står bag portalerne 
CampingDanmark.dk, CampingNorge.no, CampingSverige.
se og RejseAvisen.dk samt masser af rejser og camping på 
dk4 hver mandag aften.

CampingDanmark.dk er i dag en af Danmarks mest 
omfattende portaler inden for camping. Anne-Vibeke 
Isaksen, der også er vært i tv-programmerne ”Anne-Vibeke 
Rejser” og ”Rejsemagasinet” har camperet i mere end 70 
lande på seks forskellige kontinenter. 
Sammen med sin mand, Tv-fotografen Rasmus Schønning, 
fortæller hun om alle campinglivets glæder.

Tre nye Tv programmer hver måned
Den flittige rejsejournalist producerer også masser 
af Tv-programmer. Her besøges spændende 
campingdestinationer og campingpladser. Serien ”Anne-

Vibeke Rejser” og ”Rejsemagasinet” sendes pt. på DK4 
med mere end tre nye programmer hver måned. Ud over 
Anne-Vibeke, Rasmus og deres to børns videnbank, kan 
man også trække på erfaringer fra de ca. 10 freelancere, der 
er tilknyttet CampingDanmark.dk, hvor der skrives om alle 
former for camping og for alle aldre.

Danmarks første Camping-App
”Camping Denmark” er en gratis applikation til din 
smart phone med alle Danmarks campingpladser. Med 
den kan du via telefonen finde ud af, hvor de nærmeste 
campingpladser ligger og få en nøjagtig rutebeskrivelse fra 
din nuværende position. På hver enkelt campingplads kan 
du se åbningstider og adresse og du kan ringe direkte op 
til campingpladsen og besøge dens hjemmeside. App’en 
– eller applikationen, om man vil – er ganske gratis, og du 
finder den i App Store eller Android Market.

Gratis Rejsedagbog og Fordelsklub
På CampingDanmark.dk kan du oprette din helt egen gratis 
rejseblog, så du kan dele din rejse med familie og venner. 
Du kan både uploade tekst, billeder og små videoklip, som 
du har taget med din telefon eller kamera. Følg mange af 
Anne-Vibekes rejser her.
Det er også helt gratis at 
bruge de mange fordele 
som CampingDanmark.dk 
skaffer til medlemmerne.

Anne-Vibekes verden
TV-programmer, gratis Apps og Fordelsklub fra Anne-Vibeke Isaksen og CampingDanmark.dk

Vi har mere end 10.000 medlemmer i vores gratis fordelsklub på CampingDanmark.
dk, fortæller Anne-Vibeke Isaksen til Adria Magasinet. Foto: Rasmus Schønning
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Kontakt for nærmeste forhandler:
Isabella A/S · Isabellahøj 3 · 7100 Vejle · Tel. 75 82 07 55 · info@isabella.net
www.isabella.net

Isabella sætter rammen om dine ferie- og fritidsoplevelser. Hygge og samvær. Livsglæde og sjove episoder. Når du skal ud på nye eventyr eller 
samle hele familien på yndlingsstederne. Isabella skaber dit udendørs opholdsrum, og vi gør os umage for at imødekomme dine behov, uanset om 
det er på rejsecamping sommer og vinter, standcamping i luksus og komfort, eller en kombination. Altid i den kendte Isabella kvalitet med vægt på 
gennemtestet funktionalitet og rig på variation, 

Download 2012 kataloget på www.isabella.net eller besøg din lokale Isabella-forhandler og hør mere om Isabellas udvidede program - fyldt med 
nyheder og smarte accessories!

Nyheder fra Isabella

YO
U

R
 O

U
TD

O
O

R
 L

IV
IN

G
 R

O
O

M



10

Mange siger, at den bedste måde at holde ferie med børn, 
er ved at tage på camping. Og der er noget om snakken. 
Når man kører på camping har man jo sit hus med på 
ryggen – og det giver mange fordele. Man kan fx køre lige 
derhen hvor man vil – der er nok af destinationer at vælge 
imellem, både herhjemme og i udlandet. 
Når man ankommer er der masser af aktiviteter for både 
store og små – og for det meste en masse legekammerater 
at lege med. Man kan vælge selv at lave mad eller man kan 
gå ud og spise, og man har sin egen velkendte seng at sove 
i. Det kan for mange børn give en stor tryghed. Er der plads 
i vognen, kan det også være en fordel at tildele hvert barn 
sit eget ”rum” – enten et skab eller en hylde – hvor de kan 
opbevare deres legetøj. 

Når man skal vælge en destination for familiens næste 
ferie, kan det være svært at overskue de mange forskellige 
muligheder. Der findes campingpladser i alle størrelser 
og udgaver og med mange forskellige tilbud. Først og 
fremmest skal man som børnefamilie gøre sig klart, 
hvilke krav man har til pladsen. Skal der være særlige 
familie- og børnebadeværelser? Eller kan man nøjes med 
et stort fællesbad? Skal der være én eller ti legepladser? 
Og hvad med underholdning? Skal der være udendørs 
pool og indendørs tropeland? Eller er det fint med en lille 
plads med god beliggenhed tæt på stranden? Den første 
forudsætning for en vellykket ferie, er familien klarlægger 
sine behov og forventninger. 

Når man kører på camping med børn, oplever de fleste 
forældre, at børnene når at finde legekammerater, inden 
mor og far er færdige med at sætte forteltet op. Og ofte ser 
man dem nærmest ikke resten af ferien. Hvis pladsen er 
stor, kan det være svært for især mindre børn at finde rundt, 
og skulle de blive væk, er et telefonnummer på barnets arm 
eller et specielt armbånd til formålet en rigtig god idé. 
Nogle siger, at når børnene er glade, så er mor og far glade, 
og hvis det passer, så er camping absolut en ferieform, man 
bør overveje. Her er der plads til fri udfoldelse på børnenes 
præmisser, og der findes vist ikke det barn, der ikke kan lide 
at være på camping. Når solen skinner, er det skønt at være 
udenfor og lege – og når regnen siler, kan man hygge sig 
inden døre med et spil eller en god bog. 

Fed familieferie
Campingferie i børnehøjde



            Tryk dig til 
drømmepladsen 
og spar kræfterne til ferien

Find din nærmeste forhandler på www.PSmover.dk                   Importør: Hedensted Caravan · Vejlevej 40 · 8722 Hedensted · 75 89 06 77

PS-mover 
MANUEL eller EKTRONISK
·  Fås med manuel eller elektronisk tilkobling

· Til enkel- eller boogieaksler

· Styreboks med integreret hovedafbryder

· Godkendt op til 2000 kg på 20% stigning

· Kraftige valser/ruller

· 5 års garanti

· Softstart

· Lav vægt

“Bedste køb”
i DCU test

VI HAR OGSÅ
OPGRADERINGSKITTIL MANUEL MOVER

Kittet gør det muligt, at opgradere din manuelle mover til elektronisk. Kittet købes separat. (kan kun monteres 
på PS-movere)

BEDS
TE

KØB
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ADRIA Altea 2012

50 l vandtank

ALKO chassis

Antal sengepladser: 
4-6

Multifunktionelt 
komfur

50

Haglsikret tag

Blæsevarme

Anti-allergi 
koldskumsmadrasser

Glasfiber Haglsikret tag

Anti-allergi 
koldskumsmadrasser

Blæsevarme

Indretningerne er gennemtænkte og stilmæssigt følger Altea 
2012 med tidens trend. Indvendigt fremstår vognen moderne 
og lounge-agtigt med interiør i varme nuance kombineret med 
hvide vægge og bordplader i hvid højglans. Udstyrslisten i Altea 
er ligeledes imponerende, og 2012-nyhederne omfatter bl.a. en 
holder til fladskærms-tv’et.

Prisen for Altea 2012 starter ved blot knap 94.000 kr. Og så kan 
det vel nærmest ikke betale sig at købe brugt, kan det?.

Adria Altea 2012
Trendy og økonomisk
Altea er både smart, let at køre og til at betale

Den velkendte Altea er på alle måder let at håndtere. Den 
vejer ikke for meget, den har særdeles gode køreegensk-
aber, og så er den – som prikken over i’et – også billig i 
anskaffelse.

7 Modeller 4-6 Sovepladser  



DCU har fra 1. februar 2012 indgået en samarbejdsaftale 
med Codan Forsikring.  Som en del af aftalen vil Codan 
løbende udvikle unikke dækninger og fordele for de cam-
pister, som vælger DCU som deres interesseorganisation. 
Det betyder, at du som medlem af DCU er bedre dækket, 
når du tegner dine forsikringer hos Codan. 

Bjarne Jensen, DCU-landsformand, gav ved underskrivelsen 
af den nye forsikringsaftale udtryk for, at det var på tide til 
at se på, om den gamle aftale fungerede efter hensigten. 
Trekroner Forsikrings fusion med Codan Forsikring gav et 
godt incitament til at støve aftalen af. Efter en række møder 
i selskabet, har Bjarne Jensen opnået en lang række positive 
resultater for medlemmerne.

- Den gamle aftale havde en del år på bagen, og vi er 
undervejs blevet klogere på, hvad det er, campisterne 

efterspørger. I samarbejde med Codan har vi derfor udviklet 
et produkt, som er skræddersyet til Danmarks campister, 
fremhævede han. Der er kommet nyt vand i søen.

Codan-direktør Otto Thind medgav, at den nye aftale i 
højere grad dækker de behov, man har som campist, og 
sagde bl.a.:
- Jeg ser store perspektiver i den det nyt samarbejde. 
DCU har fået skabt en langsigtet aftale, der sikrer en god 
og stabil forsikringsordning til glæde for rigtig mange 
campister.  Vi lancerer også  en ny campingvognsforsikring 
1. februar, som giver DCU medlemmer en række særlige 
fordele, betonede han.
 
Codan og DCU deltager på Ferie & Fritidsmessen i Bella 
Centeret fra 20. til den 22. januar 2012 og Ferie For Alle i 
Messecenter Herning 24. – 26. februar. 

DCU og Codan 
hægtes sammen

Spar 5000 kr. på dit 
DCU-kontingent
Det er blevet endnu mere fordelagtigt 
at være medlem af Danmarks store 
interesseorganisation for campister. 
Dansk Camping Union har forhandlet sig 
frem til nye, store rabatter på syn af bil og 
campingvogn, færgesejlads, Statoil-brændstof 
og over 100 attraktioner.

I forvejen giver Dansk Camping Union: 
* 20 % rabat på overnatninger. Børn gratis.
* Børnebørn gratis fra efteråret og frem til 

påske.
* Hunde gratis. 
* Skandinavisk og internationalt campingpas 

med indbygget forsikring.
* Nordens førende livsstilsmagasin for 

campister ind ad brevsprækken.
* Rabat til singler og pensionister.
* 15 % rabat på Pava-rustbeskyttelse.
* Rabat hos Euromaster på dæk og 

udstødning.
* Rabat hos Newborne Solferie.

Benytter man sig af samtlige DCU-fordele, vil 
der kunne blive tale om en årlig besparelse på 
hele 5.084 kr. ved et kørselsbehov på 20.000 
kr. og tre ugers campingferie samt diverse 
rabatkuponer og bonus’er.

Værd at vide om camping

Må man overskride totalvægten på 
campingvognen?
Hvad er bedst; en trækker på benzin eller 
diesel?
Hvor tit bør et gasanlæg tjekkes?
Kan der gå fugt i en campingvogn?
Må jeg selv lave el-arbejde i campingvognen?

Vil du have svar på disse og en lang række 
andre relavante spørgsmål om camping, kan 
du klikke dig ind på DCUs vidensdatabase, 
Netbibliotektet.
http://www.dcu.dk/netbibliotek/

Mere appetitvækkende 
Camping-fritid

Fra og med det kommende Camping-
fritid udkommer bladet i en mere læsevenlig 
og appetitvækkende udgave. Efter en del 
læserkritik er DCU gået over til en mere mat 
kvalitet papir, der giver mindre genskin og 
færre reflekser under læsningen. Samtidig er 
der tale om en ren genbrugskvalitet, både af 
siderne og af omslaget, der med nye og mere 
miljøvenlige fremstillingsmetoder er mindre 
belastende for naturen.

Forsikringsdirektør Otto Thind og landsformand Bjarne Jensen besegler her den ny forsikringsaftale 
med at koble enheden sammen.

Nyt fra Dansk Camping Union
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Polaris
En unik mobil feriebolig, som adskiller sig fra mængden 
med de lækreste og mest eksklusive løsninger.

Sonic familien
Adria’s seneste skud på stammen er den helintegrerede 
serie Sonic. Familien består af 2 modeller - »Super Sonic« 
og »Sonic« der byder på den ypperste luksus i alle detaljer 
både ude og inde.

Coral
En pålidelig, praktisk og komfortabel autocamper der 
findes i mange forskellige og funktionelle indretninger. 

Matrix familien
Matrix familien består af 3 forskellige serier inden for 
”cross-over” autocampere - nemlig »Matrix Axess«, 
»Matrix« og »Matrix Supreme«. Autocamperne er ekstremt 

rummelige, og hver serie er varieret i udstyr - lige fra 
loftmonteret ”sænke-seng” til komplet Alde central- og 
gulvvarme.

Compact
Med sit kompakte ydre indbyder Compact til eventyr i 
storbyen eller andre områder, hvor det kan være svært at 
komme til med autocamper.

Sport
Den ydre skønhed forenes med praktiske indretninger og 
funktionalitet i Sport-serien. Sport fås som delintegreret og 
med alkove.

Twin
Twin er klassens bedste bud på en rejsepartner til den 
aktive og letkørte ferie. På trods af størrelsen har vognen alt 
hvad der er nødvendigt til en god autocamperferie.

Det er ikke kun Adria’s campingvogne som høster roser fra forbrugerne herhjemme og i udlandet. Også autocamperne hører 
blandt de mest populære, og mest solgte i resten af Europa.

Hvorfor vælge en 
Adria autocamper?
God kvalitet, rigtig meget for pengene og få rekla-
mationer er kendetegnende for de autocampere, som 
ruller ud fra Adrias fabrik. Det brede modelprogram 
gør det desuden let at finde en variant, som passer 
perfekt til familiens behov – uanset om man er senior 
eller børnefamilie med hang til lidt ekstra komfort på 
den rullende ferie.

Er du blevet nysgerrig eller ønsker du mere informa-
tion om mulighederne, kan vi kun varmt anbefale dig 
at kigge forbi din lokale Adria autocamper-forhandler, 
hvor du kan få både gode råd og vejledning.

Priserne på Adrias autocampere starter ved 
kr. 498.980 på danske plader. For mere information 
kontakt Autocamp Danmark på 70 25 43 00 
eller www.autocamp.dk

Interiør fra Super Sonic

Matrix Supreme

SUPER SONIC
Helintegreret luksus
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Mød autocamperne fra Adria



En række nye Isabella-modeller ser i 2012 dagens lys. De 
populære modeller Penta og Commodore, som giver god 
plads og komfort i en kvalitet, der passer perfekt til såvel 
standcampisten som rejsecampisten, kan nu også købes i to 
nye farvekombinationer. Farverne er smukt afstemte i grålige 
nuancer, hvilket giver eksklusive og flotte fortelt. Teltene 
Penta Concept og Commodore Concept, der tog markedet 
med storm de seneste sæsoner, får ligeledes en lillesøster 
i Ambassador-modellen med flotte design som Concept 
modellerne, men i en dybde på 2,50 meter. 
Deltelte bliver mere og mere populære som teltvalg, når man 
skal på en tur i foråret eller efteråret – selvom det bare er for 
en weekend. Det nye Minor har et bundmål på 200 x 260 cm 
og er perfekt til disse småture, da det ikke fylder meget, men 
har god plads til bord og et par stole. Minor er lavet i Isacryl 
materialet, et stærkt, åndbart og farveægte materiale. Minor 
fås med de velkendte CarbonX-stænger, som er et fiberstel 
forstærket med carbon. 
Til campisten som er på farten eller ønsker et solsejl, der 
sættes op på meget kort tid, er det nye Transit et ”must”. Det 
nye Transit fra Isabella er et kombineret solsejl og fortelt i-ét. 
Taget leveres med de tilhørende stænger i CarbonX-fiber. 
Opsætningen tager få minutter ved hjælp af de indbyggede 
FixOn-beslag til montering af stængerne. Taget leveres 

i størrelsen 3,4 eller 4,2 meter og er lavet i et slidstærkt 
polyester materiale. Tilkøb af sider giver ekstra læ under 
solsejlet, og hvis man ønsker at anvende Transit som lukket 
telt fås også front som ekstraudstyr. Montering af disse dele 
foregår let ved hjælp af kanaler og velcro lukninger. Transit har 
en dybde på 265 cm, hvilket gør at der er god plads til både 
bord og stole. Transit fylder minimalt i campingvognen, og 
sammenpakket kan tag, front og sider nemt finde plads i et af 
magasinerne.

Gennem de seneste år har opbevaringsteltet Space været 
meget populært, da muligheden for at opbevare cykler, grill 
osv. har været et krav, når vognen forlades efter weekend 
opholdet. Isabella følger nu op på dette og for sæsonen 2012 
lanceres endnu et opbevaringstelt ud over Space nemlig 
Space de luxe. Space de luxe er lavet i flotte grå farver, som 
matcher Isabella teltene.

Isabella anno 2012
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ADRIA Astella 2012

som er præget af loungestemning og et godt indeklima. Astella 
er også udstyret med Adrias helt nye Ergo-baderum, som er 
både elegant, praktisk og gennemtænkt.

Astella fås med 4 forskellige indretninger, og Alde centralvarme 
samt elektrisk gulvvarme er standard på alle modeller.  Vognen 
er derudover født med masser af ekstraudstyr som bl.a. alufælge, 
integreret hjulafdækning, søjlebord, radio med CD, formonteret 
TV-arm og elevation I hovedgærdet på de faste senge.

Du kan roligt glæde dig til at opleve vores nye stjerne hos din 
nærmeste forhandler, som med glæde viser herlighederne frem.

2012-Nyhed: 
Stjernespækket luksus
Kvalitet og komfort fra iderst til yderst
Vær forberedt på at få stjerner i øjnene! Den helt nye 
2012-model Astella er indbegrebet af luksus og et resultat 
af, hvad der sker, når man giver Adrias udviklingsteam frie 
hænder til at kæle for detaljerne. Vognens smukt designede 
ydre i glasfiber harmonerer perfekt med det stilrene indre, 

4 Modeller 4-7 Sovepladser  

“ERGO” badeværelse

Glasfiberkarrosseri

50 l vandtank

ALKO chassis

Alufælge

Multifunktionelt 
komfur

Lydanlæg med CD

Anti-allergi 
koldskumsmadrasser

50

Elektrisk gulvvarme

Haglsikret tag

Alde centralvarme

Alt Om Camping
Danmarks mest omfattende

CAMPINGPORTAL

Opdateres dagligt med
nyheder om rejser og camping

Danmarks største
CAMPING WEB-TV

Se mere på

www.altomcamping.dk

Hvorfor vente med 
en ny campingvogn?

Køb nu og betal om 12 måneder

15

Her er ADRIA’s nye TV-arm vis i  Astella



16

ADRIA Alpina 2012

Med 8 forskellige og funktionelle indretninger, findes der en 
Alpina, der matcher de fleste campisters behov. Og når du først 
begynder at se nærmere på vognens smagfulde interiør og de 
mange luksuriøse detaljer, er det svært at overhovedet at gå ud 
ad døren igen.

Alpina er topisoleret, vinteroptimeret og rustet til selv den 
koldeste vinterferie. Gennemført med Alde centralvarmeanlæg 
og vandbåren gulvvarme er du sikret et behageligt indeklima, og 
komforten er generelt bare i top – uanset om der står skiferie i 
bidende kulde eller sommerferie under sydens sol på skemaet.

Et par nye detaljer på den i forvejen lange standardudstyrsliste er 
i 2012 TV-holder og elevation i hovedgærdet på alle faste senge.

Masser af luksus til markedets 
skarpeste pris
Når man første gang skimmer Alpina’s lange udstyrsliste, 
kan man godt få den tanke, at der må være sket en trykfejl 
- specielt når man samtidig kigger i prisoversigten. Men 
hverken listen over standardudstyr eller prisen på Alpina 
er forkert. Du får ganske enkelt “bare” uforskammet meget 
campingvogn for pengene!

Anti-allergi 
koldskumsmadrasser

Spinflo komfur 
med gasbageovn

50 l vandtank

190 ltr. køle/frys

Lydanlæg med CD

ALDE Centralvarme

50

Glasfiber 

❄

Alufælge

Haglsikret tag

Vandbåren gulvvarme

Haglsikret tag

8 Modeller 4-9 Sovepladser  

Når vi spænder campingvognen bag bilen og drager ud i 
verden, er det som oftest for at opleve solens varme under 
fremmede himmelstrøg. Men når solen bager allermest – 
eller når det er sovetid - er det samtidig rart at kunne trække 
sig tilbage til sin campingvogn eller sit fritidskøretøj og 
mærke, at her er klimaet altid det samme.      

Med et klimaanlæg fra Dometic er der garanti for behagelige 
temperaturer, uanset hvor i verden du befinder dig. 

De forskellige typer af klimaanlæg, der alle er drevet af 
energibesparende teknologi, reducerer både temperaturen og 
luftfugtigheden, så du føler dig godt tilpas – frisk til at nyde 
din ferie.   

Lige nu tilbyder Dometic klimaanlæg i 8 modeller 
med forskellige effektklasser - modeller med manuel 
temperaturregulering eller klimaautomatik med integreret 
opvarmning eller varmepumpe. 

Klimaanlæggene tæller blandt andet:
n  FreshJet - ny komfortabel letvægter på kun 22 kg 
n  B2200 – Danmarks mest solgte klimaanlæg
n  HB2500 – smart bænkmonteret klimaanlæg 
n  Freshlight - modeller med enestående kombination af 

klimaanlæg og tagvindue

Inden du vælger klimaanlæg, er det en rigtig god ide at 
spørge fagmanden, din caravanforhandler, om hvilken model 
der passer til netop dit køretøj. Valget af det rette klimaanlæg 
kan fx afhænge af, hvilken størrelse din campingvogn eller 
fritidskøretøj har. Fagmanden kan også vejlede dig, om du 
skal vælge et tagmonteret eller bænkmonteret klimaanlæg.

Dometic anbefaler, at du henvender dig til en 
caravanforhandler, der har uddannet personale til at montere 
og servicere klimaanlæg.

Kontakt din nærmeste Adria-forhandler og få tilbud, råd og 
vejledning.

Her er klimaet altid det samme                                                                         

Med et klimaanlæg fra Dometic er der dømt optimal komfort, uanset hvor i verden du befinder dig   
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Tempo 100
Kom lidt hurtigere sydpå med campingvognen

Herhjemme må vi stadig nøjes med at køre 80 km/t på motorvejen, når vi har vores 
campingvogn med. Men så snart du krydser grænsen til Tyskland, er det muligt at få 
tilladelse til at køre 100 km/t. Det kræver blot en såkaldt Tempo 100 godkendelse af 
campingvognen, og den kan du få i Danmark.
Tidligere skulle man til Tyskland for at få sin campingvogn Tempo 100 godkendt, men i 
dag har flere forskellige danske synsvirksomheder tilladelse til at udføre undersøgelserne. 
Derefter sender de papirerne og en kopi af campingvognens registreringsattest til de tyske 
myndigheder, og efter 8-14 dage modtager du din godkendelse. 
Godkendelsen følger campingvognen uafhængigt af den trækkende bil. Men der er 
alligevel visse regler for den trækkende bil, som skal overholdes, og det er førerens ansvar 
at sikre sig, at det er i orden. Fx skal bilen være udstyret med ABS bremser.
Når du kører til syn med din campingvogn for at få den Tempo 100 undersøgt, skal du 
huske at medbringe campingvognens registreringsattest. Derudover skal du sikre dig at 
vognens dæk ikke er over 6 år gamle og at de passer til vognen. Nogle campingvogne skal 
være udstyret med en ISO-godkendt slingrekobling – og så skal vognen naturligvis være 
egnet til at køre 100 km/t. 
Er du i tvivl om regler og krav, kan du kontakte din lokale synshal eller evt. læse mere på 
deres hjemmeside, hvor du også ofte også bestille tid til en Tempo 100 undersøgelse.

Dometic FreshLight

Enestående kombination 
af klimaanlæg og 
tagvindue.

INTEGREREDE 
LAMPER

AKTIV
UDLUFTNING

INKL. FJERN-
BETJENING

EKSTRA
OPVARMNINGS  
FUNKTION

NATURLIGT 
LYS

KØLIGT LUFT -
AFFUGTET

VERDENS

  NYHED

INSPIRED BY COMFORT



kun levner plads til ski, overtøj og et lille bord med to stole. Har man brug for lidt mere 
plads, fås de også større. Disse telte kan med fordel opvarmes af en lille petroleumsovn, 
hvilket giver et dejligt ekstra uderum. Disse telte er på grund af deres størrelse 
forholdsvist nemme at stormsikre og står bedre fast i en efterårsstorm, end de store telte 
i fuld størrelse.

Det fleksible rejsetelt
Til sommerbrug kan det store fortelt være noget af en mundfuld at sætte op, især hvis 
man bevæger sig meget rundt og ikke er længe på den samme plads. Til det brug kan 
et såkaldt rejsetelt være en god løsning. Det vejer ikke meget og er hurtigt at sætte 
op. Hvis man vil rejse endnu nemmere, kan en markise være god, især i de varme 
sommerdage, hvor man mest har brug for skygge og læ for dug. Der kan også tilkøbes 
sider, så markisen kan fungere som en slags telt, men det vil aldrig blive helt tæt og hvis 
det blæser meget op, skal markisen tages ned.

Afdæk dit behov – og besøg din lokale forhandler
Et godt fortelt i en god kvalitet er en stor udskrivning, men holder som oftest i mange 
år. Hvis man camperer meget, er det en udgift der er godt givet ud. Camperer man ikke 
så meget, kan en billigere udgave sagtens anvendes. Har man brug for flere slags telte, 
vil slitagen på hver enkelt telt ikke være så stor, og så kan det godt betale sig at vælge 
mindre dyre løsninger. 
Alt i alt er det vigtigt at gøre sig klart hvilke behov man har. Er man i tvivl kan man 
rådføre sig med sin lokale campingforhandler, som også ofte har mange af modellerne 
stående opslået i forretningen. 

Der findes i dag rigtig mange forskellige fortelte på markedet, og det kan være 
svært at finde rundt i de forskellige modeller, størrelser og mærker.

Fuld vognbredde og masser af plads
Som udgangspunkt køber de fleste stadig et stort fortelt i hele vognens længde, og 
mange er begyndt at købe telte som er 3 meter i dybden, fordi det selvsagt giver mere 
plads. I langt størstedelen af sæsonen er et stort fortelt en kæmpe fordel. Det er her 
man opholder sig, her man spiser, leger, spiller, ser tv og er sammen. Kort sagt fungerer 
forteltet som en udvidelse af campingvognen.

Ydersæsonens luner
Så snart det begynder at blæse, blive koldt eller måske endda sne, kan det store fortelt 
dog komme til kort. Det kan nemlig være svært at stormsikre et meget stort telt, det er 
sværere at varme op, og hvis sneen lægger sig på dets tag, risikerer det at kollapse.
Så hvis man vil campere i ydersæsonerne stilles der større krav til forteltet, og vil man 
campere hele året rundt, begynder det at blive rigtig vanskeligt. For pludselig har man 
mange forskellige behov, og de kan meget sjældent dækkes af bare et slags fortelt. Derfor 
er mange campister begyndt at have flere forskellige fortelte til deres campingvogn.

Telte skabt til vintercamping
Et vinterfortelt (kaldes også helårstelt eller universaltelt) er et mindre deltelt, som passer 
til næsten alle typer campingvogne og som har et specialdesignet tag, hvor sneen kan 
”rende af”, hvorved teltet undgår at kollapse. Et sådan telt fås i meget små udgaver, som 

Mini-guide: Sådan vælger du det rigtige fortelt

Fortelte – kort fortalt
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Altea 432 PX

Vognen har indretningen som mange par foretrækker. Det er 
lykkedes Adria’s arkitekter, at konstruere en vogn på
kun 4,3 m som egentlig har det, som mange efterspørger – nem-
lig, en stor permanent dobbeltseng, separat håndvask og toilet, 
nem adgang til siddegruppen, hyldeskab og et stort TV-bord. Der 
er indlagt varmt vand i køkken og bad.
80 liters køleskab. Stor He-ki II soltag og blæservarme er 
standardudstyr. Vognen er på alle måder nem at håndtere, idet 
egenvægten kun er 925 kg

 

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

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 925 kg

Forteltmål (cm): 900 Antal sovepladser: 4 

Vejl. udsalgspris: 103.980,- 

Altea 390 PS

Lille, men alligevel en lys og rummelig vogn til op til 4 personer.
Pænt toiletrum som er placeret lige inden for døren. Er man 
kun to personer, kan man med fordel omdanne den forreste 
siddegruppe til en fast dobbelt-seng, og stadig have en god 
siddegruppe til rådighed i vognens bagende. Indlagt varmt vand 
i køkken og bad.

Totallængde (mm): 5813 Total bredde (mm): 2080

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 810 kg

Forteltmål (cm): 850 Antal sovepladser: 4 

Vejl. udsalgspris: 93.980,- 

Altea  462 PK

Fin familievogn der giver alle familiemedlemmer en seng til hver 
person. Til forældrene er der en stor dobbeltseng - og til børnene 
er der 2 køjer. Normalt findes disse faciliteter kun i større vogne, 
men med Altea 462 PK har Adria vist, at man i en 4,6 meter 
vogn, kan få det hele - et rummeligt toiletrum, siddegruppe til 
4 personer, samt køkken. Modellen har endvidere et omfattende 
udstyr med bl.a. blæservarmesystem. Vognen vejer kun 975 kg, 
og med en totalvægt på 1300 kg. har den en lasteevne på 325 kg.

Totallængde (mm): 6553 Total bredde (mm): 2290

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 975 kg

Forteltmål (cm): 925 Antal sovepladser: 6 

Vejl. udsalgspris: 108.980,-  

Altea  472 LU

En lidt lettere udgave af Adora 472 LU som blev Årets vogn 2011. 
Denne populære indretning med to enkelte senge, komprimeret 
ned i en vognlængde på kun 4,7 meter, kan nu fås til samme pris, 
som man ofte skal betale for en brugt vogn. 
Udstyret dækker nemt de flestes behov til en mobil caravan – her 
er blæservarme, 80 liters køleskab, 3 gasblus, varmt vand indlagt 
i køkken og bad. Dejlige senge med koldskumsmadrasser. Og på 
toppen er der naturligvis et haglsikret glasfibertag. Egenvægt 
1000 kg. Lasteevne 300 kg.

Totallængde (mm): 6733 Total bredde (mm): 2296

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 1000 kg

Forteltmål (cm): 940 Antal sovepladser: 5 

Vejl. udsalgspris: 110.980,-  

2x

Altea 512 PU

Lille udvendig - stor indvendig. Vognen er godt indrettet 
med en hyggelig rund-siddegruppe  i vognens bagende 
og en stor dobbeltseng i forenden. Den lave egen-
vægt gør vognen let at manøvrere. Badeværelset er 
velindrettet med bruser og varmt vand. Varmen i vognen 
klares af et Trumatic blæservarmesystem. Køkkenet har 
det geniale 2+1 gasblussystem plus et stort 80 lilers 
køleskab. Alle Adria modeller har nu som standardudstyr 
hjulafdækningsplader med indbygget teltskinne. Smart 
løsning uden skæmmende skruehuller fra teltunder-
stykket.

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

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 975 kg

Forteltmål (cm): 962 Antal sovepladser: 4 

Vejl. udsalgspris: 109.980,- 

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

Action 361 LH + Action 361 LH  Panorama

Action er forførende dejlig og måske en lille smule fræk. Med 
sine 800 kg i egenvægt indbyder den til lange ture - uanset om 
det er Berlin, Hamborg eller Prag der trækker. Selv om Action 
ikke fylder meget i landskabet, er udstyret omfattende - her er 
alt hvad man kan ønske sig: Lange sæder som kan omdannes til 
3 sovepladser - musikanlæg - aluminiumsfælge - reservehjul
- støddæmpere - AKS sikkerhedskobling - Heki soltag
- stort 90 liters køleskab i behagelig arbejdshøjde - varmt vand i 
køkken og bad - Tv holder- varmeovn med blæser - kassetterollos 
med myggenet, alle vinduer oplukkelige - samt overdådigt plads 
til golf- udstyr, fiskegrej .... Hvad mere kan man ønske sig!

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

Total højde (mm): 2545 Egenvægt: 800 kg

Forteltmål (cm): Special Antal sovepladser: 3 

Vejl. udsalgspris: 109.980,- Panorama 112.980,-

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

Total makeover

Ny model
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Adora 512 UP

Adrias største salgssucces nogensinde! Populær indretning som 
er anvendelig både til 2 og 4 personer.
Adora 512 UP har indbygget et smart drejbart TV-konsol system.
Der er koldskumsmadras i dobbeltsengen, gulvvarme med om-
former, indlagt varmt vand i køkken og bad, stor HEKI tagluge/
vindue, indirekte belysning i siddegruppe, godt stereoanlæg 
med CD samt 90 liters køleskab. Vognsider og tag er monteret 
med det utroligt stærke og haglsikrede glasfibermateriale.
AKS sikkerhedskobling, aluminiumsfælge, 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: 1100 kg

Forteltmål (cm): 975 Antal sovepladser: 4 

Vejl. udsalgspris: 137.980,- Med læder   145.980,-

Adora 472 LU

Adora 472 LU er en lille sensation. Den opfylder mange camp-
isters inderligste ønske om en lille vogn udvendig – og en stor 
indvendig. Det er lykkedes Adria at fremstillen en vogn på blot 
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 faci-
liteter, men ved at erstatte det pladskrævende klædeskab med 
to fikse klædeskabe over sengene, har vi kunnet holde vognens 
størrelse på et minimum.
Egenvægt kun 1050 kg. Både tag og sider er nu i stærkt hagl-
sikret glasfiber.
Adora 472 LU er ikke uden grund vor absolut topsælger! 

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

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 1050 kg

Forteltmål (cm): 940 Antal sovepladser: 5 

Vejl. udsalgspris: 129.980,- Med læder   137.980,-

Adora 472 LU - XL

Samme vogn som Adora 472 LU, men med den forskel, at XL 
modeller har en totalvægt på hele 1500 kg. Vi anbefaler at 
bestille vognen med en 1500 kg. aksel, hvis man påtænker at 
eftermontere en moover og batteri.

 

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

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 1050 kg

Forteltmål (cm): 940 Antal sovepladser: 5 

Vejl. udsalgspris: 132.980,- Med læder   140.980,-

Adora 462 PU - XL

Samme vogn som Adora 462 PU, men med den forskel, at XL 
modeller har en totalvægt på hele 1500 kg. Vi anbefaler at 
bestille vognen med en 1500 kg. aksel, hvis man påtænker at 
eftermontere en moover og batteri.

 

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

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 1075 kg

Forteltmål (cm): 925 Antal sovepladser: 4 

Vejl. udsalgspris: 132.980,- Med læder   140.980,-

Adora 462 PU

Det er bemærkelsesværdigt, at en så lille vogn kan inde holde 
så mange faciliteter. Her er alt samlet på 2,20 x 4,66 meter 
– samtidig har vognen et af de største køkkener som findes i 
campingvogne. 97 liters køleskab. Egenvægt 1075 kg. Gulv-
varme, musikanlæg med CD, stor Heki tagluge/ vindue samt AKS 
sikkerhedskobling og aluminiumsfælge er blot kun en lille del af 
standardudstyret. Sammenlign udstyret og opdag, at Adria i dag 
er den mest komplette udstyrede vogn på markedet.

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

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 1075 kg

Forteltmål (cm): 925 Antal sovepladser: 4 

Vejl. udsalgspris: 129.980,- Med læder   137.980,-

adora Med Adora får du moderne design, 
kvalitet og komfort i skøn forening.
Adora 2012 kan mod bestilling leveres med centralvarme.

Altea 542 PK

Altea 542 PK er en af de største vogne i Altea serien. En stor 
campingvogn , men med en egenvægt på kun 1040 kg. 
Indretningen byder på 4 permanente sengepladser, så du 
slipper for dagligt, at rede op og ned når sengetiden nærmer 
sig. Den komfortable dobbeltseng er udstyret med lamelbund 
og koldskumsmadras. Foruden kassettetoilet har vognen bruser, 
gasvarmeovn med blæser, forteltlampe, soltag, glasfibertag, 
rullegardiner og AKS sikkerhedskobling. Køkkenet med indlagt 
varmt vand har et køleskab på hele 190 liter med separat 
frostboks. Bruser i toiletrummet med varmt vand. Lasteevnen er 
imponerende 460 kg.

Totallængde (mm): 7263 Total bredde (mm): 2290

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 1040 kg

Forteltmål (cm): 989 Antal sovepladser: 6 

Vejl. udsalgspris: 121.980,- 

2x

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. Det samme gælder 
for køleskabet, som er på hele 190 liter med separat frostboks.
På trods af størrelsen, og det omfattende udstyr, vejer vognen 
kun 1050 kg. og lasteevnen er 450 kg. Tempo 100 kan opnås ved 
et syn.

Totallængde (mm): 7233 Total bredde (mm): 2290

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 1050 kg

Forteltmål (cm): 989 Antal sovepladser: 6 

Vejl. udsalgspris: 121.980,- 

3x

Nyt stort køkken

Årets campingvogn 2011
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Adora 563 PU

En skøn vogn med en fritstående dobbeltseng i fronten. Denne 
Adria er en rigtig luksusvogn med rundsiddegruppe, TVbord, 
dejligt køkken med masser af skuffer, 90 liters køleskab, musik-
anlæg, hyggespot i hjørnerne. Indirekte belysning ved vinduer 
– og det allerbedste: indbygget gulvvarme i siddegruppe, ved 
døren samt under brusebunden i toiletrummet. Køresikkerhe-
den 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, 
glasfibersiderne, samt for- og bagende i formstøbt ABS plast, 
har en styrke, der kan modstå selv de kraftigste haglbyger.

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

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 1250 kg

Forteltmål (cm): 1025 Antal sovepladser: 4 

Vejl. udsalgspris: 144.980,- Med læder   152.980,-

Adora 613 HT

Vognen med vel nok det største vinkelkøkken i nogen 
campingvogn.
Her er virkelig plads til det hele. Spinflo komfuret med tre 
store gasblus er kombineret i een unit med gas- bageovn. 
97 l. køleskab med stor frostboks, funktionelle skuffer samt 
bordplads i lange baner. De 2 sofaer midt i vognen giver mu-
lighed for at samle vennerne, når der skal snakkes igennem.
Den omfattende indirekte belysning sætter stemningen og 
skaber råhygge. 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: 1300 kg

Forteltmål (cm): 1060 Antal sovepladser: 4 

Vejl. udsalgspris: 149.980,- Med læder   158.980,-

Adora 563 PT

En vogn til den store familie, konstrueret i glasfiber.
3 køjer og dejlig dobbeltseng med koldskumsmadras til 
forældrene.
Det nederste køjevindue er monteret i en serviceklap. 
Den nederste køje er samtidig udført, så den kan vippes op, og 
dermed give plads til større, lette ting man midlertidig
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: 1300 kg

Forteltmål (cm): 1025 Antal sovepladser: 7 

Vejl. udsalgspris: 146.980,- Med læder   154.980,-

3x

Adora 563 TK

Dejlig familievogn med plads og albuerum hvilket blandt andet 
skyldes vognens bredde på hele 2,45 m.
Det separate bade- og toiletrum, med indlagt varmt vand i bru-
seren, står klar til brug – uanset om datteren lægger makeup 
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. Den nederste køje 
kan vippes op på højkant for at give plads til at transportere 
store ting, som f.eks. et par cykler. Men det er ikke det eneste.
Den nederste køje kan også udvides i bredden, så der kan sove 
to børn ved siden af hinanden. Ofte en bedre løsning end 3 
køjer oven på hinanden, hvor man mister magasinplads.

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

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 1310 kg

Forteltmål (cm): 1025 Antal sovepladser: 6-7 

Vejl. udsalgspris: 144.980,- Med læder   152.980,-

Adora 542 UT

Adora 542 UT er en spændende modelvariant fra Adria. 
Indretningen med  rundsiddegruppe  i fronten, samt TV-bordet 
i direkte forbindelse hermed, har været muligt at fremstille i de 
forholdsvis små rammer, ved at fjerne et stort pladskrævende 
klædeskab og erstatte det med to mindre. Klædeskabene er 
placeret over enkeltsengene i soveværelset. Det har givet plads 
til et toiletrum, håndvask og bruserum i vognens bagende. 
Denne konstruktion giver en stor, åben og rummelig camping-
vogn. Gulvvarme, musikanlæg, 90 liters køleskab, kassetterollos 
for vinduer og dør, stor HEKI II tagluge/vindue og meget mere 
hører til standardudstyret. Jumbo støtteben, haglsikker glasfi-
bersider/tag og AKS sikkerhedskobling er med i prisen.

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

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 1125 kg

Forteltmål (cm): 1000 Antal sovepladser: 4 

Vejl. udsalgspris: 138.980,- Med læder   146.980,-

Adora 512 UL

Adora 512 UL er en dejlig 5 meter vogn med 2 enkeltsenge.
Egenvægt er kun 1100 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 til ”ham”. Køkken og toiletrummet er 
placeret midt i vognen. Standardudstyret omfatter musikan-
læg med CD, stor HEKI tagluge/ vindue, myggenet i døren, 
gulvvarme, stort 90 liters køleskab, blæservarme, hyggelig 
belysning, koldskumsmadrasser i sengene, indbygget 50 l. 
vandtank, aluminiums-fælge, glasfibertag, glasfibersider og 
AKS sikkerhedskobling.

 

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

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 1100 kg

Forteltmål (cm): 975 Antal sovepladser: 5 

Vejl. udsalgspris: 137.980,- Med læder   145.980,-

Adora 513 TK

Familievogn, størrelsesmæssigt reduceret til et minimum 
hvis der skal være 6 sovepladser. Fire af disse sovepladser er 
permanente og kan derfor benyttes, uden det er nødvendigt at 
foretage op-og nedredning hver dag. Siddegruppen i midten 
af vognen er praktisk anbragt overfor køkkenet der har et køle/
fryseskab på 190 liter.
Den nederste køje er ekstra høj for derved at øge pladsen til 
bagage.
En glasfibervogn med: 

 

Totallængde (mm): 7016 Total bredde (mm): 2450

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 1230 kg

Forteltmål (cm): 975 Antal sovepladser: 6 

Vejl. udsalgspris: 139.980,- Med læder   147.980,-

2x

Ny model

Med 190 L køleskab

Stort endekøkken

Lån op til 100.000 kr.
-uden udbetaling

Spørg din forhandler
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Camping Finans
- et sikkert valg!

Spørg din forhandler

Alpina 563 UK    

En kompakt familievogn med hele 7 sovepladser. Den 
lidt usædvanlige indretning opdeler vognen markant i et 
soveværelse, hvor hele familien sover i samme rum –
et køkken og toiletrum er placeret midt i vognen – og i foren-
den en stor rundsiddegruppe.  Ved at samle soveaf-
delingen i ét rum, opnår man mere bevægelsesplads og 
komfort i dagtimerne.
Alpina Supreme har Alde centralvarme, vandbåren 
gulvvarme og Styrofoam gulvisolering, 190 l. køleskab, 
glasfiberkarosseri og meget mere…

Totallængde (mm): 7632 Total bredde (mm): 2450

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 1450 kg

Forteltmål (cm): 1025 Antal sovepladser: 7 

Vejl. udsalgspris: 198.980,- Med læder   206.980,-

2x

alpina Alpina sætter helt nye standarder for 
kvalitet, design, komfort og plads.

Astella 512 UP

Indretningen er identisk med Adora 512 UP men her i et 
højere udstyrsniveau med Alde centralvarme, emhætte, 
battericentral og det nye smarte ERGO pladsbesparende 
toiletrum. Når man tillægger disse faciliteter til Adoras i for-
vejen høje niveau, får man en campingvogn som er helt unikt 
udstyret. Du får gulvvarme, som er udlagt under vinylen ved 
indgangsdøren, en bane på langs i vognen fra siddegruppen 
til soveværelset samt ved håndvasken og under bunden 
i bruserummet – det er det vi kalder ærlighed, når man 
fortæller, at vognen har gulvvarme. Bemærk også alumini-
umsfælge, glasfibertag og glasfibersider, musikanlæg og et 
smart udtræksskab til TV’et, som hører til standardudstyret i 
denne populære vogn.

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

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 1210 kg

Forteltmål (cm): 975 Antal sovepladser: 4 

Vejl. udsalgspris: 157.980,- Med læder   165.980,-

Astella 472 LU

Astella serien opfylder ønsket om en moderne vogn i 
minimalistisk stil. Det hvide bordplader og hvide paneler 
udstråler elegance og sikker smag. Indretningen med rund-
siddegruppe og 2 enkeltsenge hører til blandt de mest solgte 
typer vogne for tiden – og når man kombinerer dette med 
et avanceret svensk centralvarmeanlæg til gas eller 22o volt, 
har man luksus pur. Karosseriet er naturligvis i haglsikret 
glasfiber. Vognen har endvidere emhætte, battericentral og 
stereoanlæg med CD afspiller. 
Det nye smarte ERGO toilet rum med 3 elementer samlet i 
et pladsbesparende møbel sætter helt nye standarder for 
toiletrumsindretning. Egenvægt 1130  kg. Totalvægt max. 
1500 kg..

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

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 1130 kg

Forteltmål (cm): 940 Antal sovepladser: 4-5 

Vejl. udsalgspris: 154.980,- Med læder   162.980,-

Astella 553 PH

Denne store Astella har hele to sofa’er som er placeret over 
for hinanden. Det giver en rummelig siddegruppe, hvor der 
nemt kan sidde op til 6 personer. Hele vognens bagende 
udgør et kæmpekøkken med et væld af faciliteter bl.a. Spin-
flo 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, 105 liter 
Thetford køleskab, emhætte, antibakteriel koldskumsmadras, 
stereo-anlæg, radioantenne, batteriboks til egen el-central, 
karosseri i glasfiber, smarte hjulafdæknings-plader,og meget 
mere.

Totallængde (mm): 7436 Total bredde (mm): 2450

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 1400 kg

Forteltmål (cm): 1000 Antal sovepladser: 4 

Vejl. udsalgspris: 169.980,- Med læder   178.980,-

astella Moderne og raffineret med det seneste 
indenfor luksusteknologi.

Astella 563 PT

Vognen til den unge børnefamilie der også nyder vinter 
campinglivets glæder. Alde centralvarmesystem garanterer 
et behageligt indeklima. Det smagfulde interiør henvender 
sig til campister, som hylder den nordiske minimalistiske stil. 
Vognen har 3 køjer samt en dobbeltseng, hvilket giver hele 5 
permanente sengepladser. Ekstra stort køleskab på 190 liter, 
ekstra stort ”ERGO” badeværelse med separat brusekabine.
Astella har glasfiberkarosseri og kører på den stabile tyske 
ALKO undervogn. 

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

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 1400 kg

Forteltmål (cm): 1025 Antal sovepladser: 7 

Vejl. udsalgspris: 164.980,- Med læder   172.980,-

3x
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Alpina 663 PT  

Flottere og mere elegant vogn skal man lede længe efter. 
Der er god plads til hele familien – hvert familiemedlem
har hver sin fast opredte soveplads – forældresoveværel-
set endda med en fritstående dobbeltseng. Udstyret er 
omfattende: Aluminiumsfælge, AKS sikkerhedskobling, 
glasfibertag, vandbårengulvvarme, Alde centralvarme 
med varmt vand i hanerne, 190 l. køleskab med separat 
frostboks, Spinflo gaskomfur med gasbageovn, emhætte, 
stereoanlæg med CD afspiller... og rigtigt meget mere! 
Du bliver flot kørende med en Alpina Supreme 663 PT.

Totallængde (mm): 8476 Total bredde (mm): 2450

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 1570 kg

Forteltmål (cm): 1125 Antal sovepladser: 7 

Vejl. udsalgspris: 205.980,- Med læder   213.980,-

3x

Alpina 743 UP    

Denne caravan repræsenterer toppen inden for caravans, 
og er en virkelig ambassadør for den ultimative verden 
af mobil komfort - med alt hvad hjertet begærer. Blandt 
ud- styret er det avancerede vandbårne ALDE centralvar-
mesy- stem til både el- og gasdrift. Under gulvvinylen 
er der monteret vandbåren gulvvarme. Køleskabet med 
separat frostboks er på hele 190 liter. Spinflo gaskomfur 
med 4 blus og indbygget gas/grill ovn. Emhætte stor HEKI 
tagluge/vindue, stereoanlæg med CD, dekorative tagbøjler, 
aluminiumsfælge og ekstra kraftige støtteben, opbeva-
ringsrum med direkte adgang fra forteltet, er kun nogle af 
de faciliteter, der er indbygget i denne flotte vogn.

 

Totallængde (mm): 9381 Total bredde (mm): 2450

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 1820 kg

Forteltmål (cm): 1200 Antal sovepladser: 6 

Vejl. udsalgspris: 229.980,- Med læder   238.980,-

Alpina 743 UT  

Den funktionelle UT model dækker et ønske fra flere 
campister om en stor vogn med køjer.
Her får man, en rummelig rundsiddegruppe og et bord, 
hvor der er plads til den helt store opdækning. Køkkenet 
har indbygget gasbageovn/grill og fire store gasblus 
indbygget i en unit, samt 190 liters køleskab med separat 
frostboks. Varmen klares af Alde centralvarmesystemet, 
med vandbåren gulvvarme. God lyd strømmer ud af det 
indbyggede stereoanlæg. Udtræksbar og drejelig TV holder. 
To-akslet undervognen fra tyske Alko og aluminiumsfælge. 
Tag og sider er i stærkt glasfiber. Bemærk prisen i forhold til 
alle andre lignende vogne på markedet.

Totallængde (mm): 9381 Total bredde (mm): 2450

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 1800 kg

Forteltmål (cm): 1200 Antal sovepladser: 8 

Vejl. udsalgspris: 229.980,- Med læder   238.980,-

2x

Alpina 563 UL  

Hvis du ikke har noget imod, at nogen vil sende dig lidt 
misundelige blikke, når du ruller ind på campingpladsen 
med din Alpina, er dette vognen for dig.
Indretningen med rundsiddegruppe  og de 2 enkeltsenge 
er ideel for det krævende par, som ønsker topkomfort under 
rejsen. Udstyret er omfattende. I får 190 liters køleskab med 
separat frostboks, Alde centralvarmesystem til både gas og 
220 volt samt vandbåren gulvvarme Dette system leverer 
også varmt vand til køkkenet, og rigeligt med varmt vand, 
når du ønsker at tage et brusebad i det lækre badeværelse. 
Belysningen i vognen er et kapitel for sig. Der er indirekte 
LED belysning, spot og lamper overalt som styres af flere 
betjeningspaneler. Mulighed for lysdæmpning.

Totallængde (mm): 7632 Total bredde (mm): 2450

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 1450 kg

Forteltmål (cm): 1025 Antal sovepladser: 4 

Vejl. udsalgspris: 199.980,- Med læder   207.980,-

Alpina 613 PC    

Toppen af komfort – her får man to drejbare lænestole, i
ægte læder, med tilhørende fodskammel, placeret bagerst 
i vognen.
Foran stolene er der monteret en drejbar holder til LCD TV’et. 
Dermed vil det også være muligt, at se TV fra dobbeltsengen, 
fra siddegruppen eller i forteltet.
Foruden stolene har man en stor rundsiddegruppe  midt
i vognen. Med placering lige overfor køkkenet dannes en 
naturlig spisestue, eller plads til vennerne når de kommer på 
besøg. Køkkenet er udstyret med 190 l køleskab, Spinflo gas-
komfur med fire store gasblus samt bageovn. Dobbeltseng 
med koldskumsmadras. Separat bad/toilet i forende.Alde 
centralvarme med vandbåren gulvvarme er standardudstyr.

Totallængde (mm): 8121 Total bredde (mm): 2450

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 1530 kg

Forteltmål (cm): 1060 Antal sovepladser: 4 

Vejl. udsalgspris: 207.980,- Med læder   215.980,-

Alpina 663 UK    

Perfekt familievogn fra den større Alpina afdeling. Her er 
virkelig 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. 
Køkkenet giver gode arbejdsbetingelser både med hensyn 
til plads, men også de indbyggede komponenter som for 
eksempel 190 liters køl/fryseskab der opfylder kravene i 
en storfamilies. Mellem køkken og soveværelset er der en 
udtræksbar, drejelig TV holder, som muliggør at se TV fra hele 
vognen. Bagerst i vognen er der 2 køjer, som kan aflukkes 
med en et forhæng ind til forældresoveværelset. Desuden har 
børnene deres egen lille lounge i form af 2 små siddepladser 
med et bord. Herudover udmærker vognen sig med masser af 
skabsplads, Alde centralvarme med vandbåren gulvvarme.

Totallængde (mm): 8556 Total bredde (mm): 2450

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 1630 kg

Forteltmål (cm): 1125 Antal sovepladser: 7 

Vejl. udsalgspris: 203.980,- Med læder   211.980,-

2x

Alpina 743 UK  

Det kræver en vis størrelse bil, hvis man vil være kørende 
campist med denne vogn – særligt, hvis man vil udnytte den 
store lasteevne på hele 650 kg. som denne vogn tillader. 
Alpina 743 UK har op til 8 sovepladser, som fordeler sig på et 
stort børneværelse med 3 køjer, forældresoveværelse med 
dobbeltseng med koldskumsmadras – samt opholdsgrup-
pe. Vognen er en rigtig vintervogn med Alde centralvarme 
og vandbåren gulvvarme, Bundisoleringen på 34 mm er 
udført i det effektive materiale Styrofoam. Vand og afløbs-
slanger er i alle Alpina monteret indvendig i vognen, for at 
undgå tilfrysning. Den gode isolering samt Seitz vinduerne 
der er indbygget i vinduesrammer, gør også vognen beha-
gelig at opholde sig i under varme himmelstrøg.

Totallængde (mm): 9338 Total bredde (mm): 2450

Total højde (mm): 2580 Egenvægt: 1850 kg

Forteltmål (cm): 1200 Antal sovepladser: 9 

Vejl. udsalgspris: 234.980,- Med læder   243.980,-

2x

 VIDSTE DU…
…at du på Adria’s nye serviceside bl.a. kan downloade manualer, vejledninger, 

kataloger og tidligere campingmagasiner?
 http://web.adria.dk

NYHED!!!
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DCU-MEDLEMMER FIK I SIDSTE CAMPINGSÆSON FLERE END 

millioner kroner
i rabatter

...så meld dig ind på www.dcu.dk
Dansk Camping Union er Danmarks store interesseorganisation for campister og andre folk på farten. 

Vil du også have:

� Færgerabatter 
� Det lovpligtige campingpas

� Del i en fordelagtig forsikringsaftale 
� Invitation til sociale arrangementer

� Dine børn under 12 år gratis med på camping
� Gratis fordelskuponer til 170 museer og attraktioner 

� Mindst 15 procent rabat på 120 danske campingpladser 
� Rabat hos Falck, Applus+, Euromaster, Pava, Dansk Fri Ferie og mange flere

� Skandinaviens førende campingmagasin, Camping-fritid, direkte ind ad brevsprækken 

Dansk Camping Union • Korsdalsvej 134 • 2605 Brøndby
L

y
n
g
e
 O

ls
e
n
 r

e
k
la

m
e
 &

 k
o
m

m
u
n
ik

a
tio

n
 A

/S

DCU-egen annonce, spar 10,8 mill 240+315_Layout 1  02/01/12  09.55  Side 1


