
2012 – 22. Årgang – Campingmagasinet er udgivet af Adria Caravan

Vind en iPad Mini!   Se mere inde i bladet...

In·MotIon magasinet
å r g a n g  2 3  ·  u d g i v e s  a f  A D R I A  D a n m a r k

a d r i a  2 013

astella glam edition: bringer luxuscamping
til helt nye højder!
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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 
kvali tet med vægt på gennemtestet funktionalitet og rig på variation. 

Download 2013 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

Kontakt for nærmeste forhandler:
Isabella A/S · Isabellahøj 3 · 7100 Vejle · Tel. 75 82 07 55 · info@isabella.net
www.isabella.net

Vi er en del campister fra det Jyske og Fynske, for hvem cam-
pingture med en Adria vogn – og særligt sammen med Jyske 
Adria Venner – er livet.
Vi tager af sted på hyggelige ture med klubben 8-10 gange 
om året, og turene foregår i weekender og helligdagsferier. I de 
8 år, som vores klub har eksisteret, har vi besøgt mange dejlige 
steder – store som små – både i Jylland og på Fyn.
Vi har altid et lokalt medlem til at vise os andre rundt - det 
giver nogle meget spændende oplevelser. Jyske Adria Venner 

starter året med en tur til FERIE for ALLE og slutter af med en 
efterårstur første weekend i november.
Besøg vores hjemmeside og læs mere om alle vores dejlige 
ture på www.jyskeadriavenner.klubsider.dk. I er også meget 
velkomne til at kontakte formand Gert Melchiorsen på e–mail: 
gert.m@mail.dk eller på telefonnummer 21 29 85 27.

Med Jyske Adria-hilsner
Bestyrelsen
www.jyskeadriavenner.klubsider.dk

Jyske Adria Venner
Klubben for ægte Adria entusiaster

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:  From Grafisk, Kolding

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 2013 - nyt år, nyt magasin og masser af 
nyt fra ADRIA.
Det glæder mig at sende endnu et magasin fra Adria på 
gaden, som er fyldt med spændende artikler, nye tendenser 
og masser af nyheder fra Adria. Som altid arbejder vi hårdt 
for at kunne give dig alt det bedste indenfor campingudstyr 
og campingvogne. Vi vil fortsat levere veludstyrede 
campingvogne af høj kvalitet til gode priser og i år kan vi 
præsentere endnu flere af slagsen.

Men først og fremmest vil jeg gerne takke dig for din 
opbakning. Det er din skyld, at vi stadig kan glæde os over at 
være danskernes foretrukne mærke indenfor campingvogne. 
Vi er stolte af- og ydmyge over din tillid og loyalitet og 
vi vil gøre alt hvad vi kan, for fortsat at leve op til dine 
forventninger.

Glamour og endnu flere indretninger
2013 bliver et campingår fuld af glamour og luksus, 
for trenden ”glamping” har for alvor ramt de danske 
campingpladser. Derfor lancerer vi Adria Astella Glam Edition, 
som giver dig alt, hvad du kan ønske dig – og mere til. 
Samtidig har de fleste af vores campingvognsserier fået en 
eller flere nye og spændende indretninger, som du kan vælge 
mellem. I magasinet får du en lille smagsprøve på alt det nye, 
der venter dig – besøg din lokale forhandler og oplev det hele 
i virkeligheden.

God læselyst og rigtig god campingsæson.

Med venlig hilsen
Helmer Schmidt, Direktør
Adria Caravan Danmark ApS 

Danmarks
Største campingportal 
for hele familien
            Følg os på Facebook
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Campingpladserne giver dig 20% rabat, hvis de ejes af DCU, 
og dine børn under 12 år bor gratis. Børnebørn under 12 år er 
også gratis i perioden 1. september til 1. april.
På 123 andre campingpladser får du uden videre 15% rabat 
med DCU-campingpasset i hånden. Efter en uges ferie med 
dine to børn på en DCU-plads er der overskud på regnskabet.

En indkøbsforening
Du kan nøjes med, at betragte DCU som en indkøbsforening. 
DCU henvender sig fx til et af de store færgerederier, og siger: 
”Vi står med 173.000 medlemmer, hvoraf en del kan forventes, 
at bruge jeres færger - hvor stor kvantumsrabat kan vi så 
opnå?”
Det kan også være campingpladsejere, testcentre, forsikrings-
selskaber, forhandlere, forlystelsesparker, redningskorps, 
museer, olieselskaber eller måske udenlandske feriecentre, der 
får besøg af en DCU agent - alt sammen til glæde for dig, der 
er medlem.

Interesseorganisation
Du kan også se DCU som en interesseorganisation, der 
kæmper for dig og som arbejder for bedre campingforhold i 
pagt med de nedarvede naturværdier. DCU er både en grøn 
organisation, en slagkraftig partner, der véd, hvad folk i 
bevægelse har brug for.

DCU Testcentre
DCU Testcentre er altid i nærheden. Her kan du få tjekket 
gasanlæg, bremser, dæk og andet sikkerhedsudstyr i din 

campingvogn til en særlig favorabel pris. Det sker i nært 
samarbejde med DCUs Tekniske afdeling, der hjælper dig, der 
er medlem, med svar på spørgsmål og problemer, der kan 
ramme selv de mest garvede. Teknisk afdeling udgiver løbende 
et antal pjecer om mange detaljer inden for camping.

Camping-Fritid leveret hjemme
Camping-Fritid er Skandinaviens førende campingblad. Det 
kommer gratis ind ad brevsprækken otte gange om året. Her 
kan du læse om alt det nyeste på camping- og ferieområdet, 
orientere dig om de mange dejlige arrangementer, der året 
rundt tilbydes dig, der er medlem, i ind- og udland.
Forbrugerbladet Camping-Fritid tester nye campingvogne, ser-
verer en blændende palét af rejsebeskrivelser fra hele verden 
og er samtidig det vigtigste bindeled mellem dig og DCU.

Campingbogen Europa
Campingbogen Europa udkommer i en ny, opdateret udgave 
15. januar. Her samles oplysninger om et bredt udvalg af 
Europas campingpladser med priser, faciliteter, beliggenhed og 
eventuelle rabatter der opnås, når man er medlem af DCU.

www.dcu.dk
Som en moderne og veltrimmet organisation er DCU natur-
ligvis med helt fremme. Danmarks største portal inden for 
området, www.dcu.dk ejes og drives af DCU - www.dcu.dk 
opdateres 24 timer i døgnet, bringer bladets vigtigste nyheder 
online, har spil, konkurrencer, annoncer, chat, dialog og link til 
over 5000 sider world wide.

Andre medlemsfordele
Forsikringer er også billigere med DCU. Vi har fået det forsik-
ringsselskab, der i forvejen havde flest campister som kunder 
til at yde særrabatter og bedre vilkår. Codan har tjek på, hvad 
du har brug for og har sammen med DCU indført en gratis 
ansvarsforsikring via DCUs campingpas. Bil, campingvogn, telt, 
penge, hus og hjem er næsten altid billigst herigennem.
Falck har en abonnementspakke, som du sparer 34% på som 
medlem af DCU. Falcks bilabonnement dækker i hele Europa 
og hjælper dig bl.a. med en erstatningsbil. Desuden får du 
Falcks førstehjælpskasse og sikkerhedspakken med bl.a. 
pulverslukker oven i hatten.
Fordelskuponer følger gratis med som særsider i Camping-
Fritid op til sommerferien. Flere end 100 forlystelser og attrak-
tioner i Danmark giver dig rabat eller gratis ydelser, når du 
afleverer en DCU fordelskupon ved indgangen. Her er virkelig 
god mulighed for at få råd til et par dage ekstra i sommer-
landet med børn og børnebørn.
Benzin, diesel og fyringsolie er blevet rasende dyrt. DCU og 
Statoil skærer toppen af prisen med rabatter til alle i DCU. Også 
service på dit private oliefyr udløser DCU rabat.
Du kan spare op til 50% på færgeoverfarterne - hvis du vel at 
mærke er medlem af DCU.

God campingtur og velkommen 
siger DCU 

En dårlig ferie kan ikke gøres om. Og intet andet sted får du så megen valuta for så få kroner. 
Fra mindre end én krone om dagen får du del i hele den mængde af rabatter, som Dansk Camping Union 

(DCU) har forhandlet sig frem til - og som uden videre gives videre til dig, der er medlem. 

Få bedre råd med DCU



Solen leverer strømmen til Adrias produktion
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”Hvordan kan det nu lade sig gøre?”, tænker du sikkert. Forklaringen tager afsæt i året 2005. 
Dengang indviede Adria en helt ny fabrik, der samtidig manifesterede sig som Europas hidtil 
mest avancerede af sin art. Siden da har vi været nærmest hysterisk fokuseret på at optimere 
produktionen, så vi kan begrænse omkostningerne - og derved kan tilbyde kvalitetsvogne til 
attraktive priser.
På fabrikken producerer vi både autocampere, vans og campingvogne og det er både ADRIA 
produkter og Sun Living, der også er et brand under ADRIA. Alle vogne bliver kørt gennem den 
36.560 kvadratmeter store produktionshal. Fabrikkens samlede areal udgør 147.735 kvadrat-
meter, hvoraf cirka 50.000 kvadratmeter af udendørsarealet benyttes til parkering af færdig-
producerede campingvogne og autocampere. Men i 2011 investerede fabrikken i et 10.000 
kvadratmeter stort tag som overdækker 1/5-del af parkeringsarealet. 

Solceller og vognly
Det er dog ikke et almindeligt tag, der bare skal holde campingvogne og autocampere fri for 
sne og regn. Taget har en helt speciel funktion, der både gavner miljøet og fabrikkens økonomi.
Tagkonstruktionen består nemlig af et solcelle-anlæg, der forsyner fabrikken med strøm - det 
producerer intet mindre end 1 megawatt om året. Det er tilstrækkeligt til at forsyne fabrikkens 
mange maskiner og i perioder sender vi endda også strømmen ud på el-markedet.
En sidegevinst ved anlægget er, at vi ikke længere skal afsætte tid og ressourcer til at feje 
autocampere og campingvogne fri for sne i vinterperioden, inden de læsses på transporterne, 
der bringer vognene ud til alle afkroge af Europa.
Det, at vi investerer i at optimere produktion og mindske de tilknyttede omkostninger, kommer 
i sidste ende også kunderne til gode. Vi kan nemlig tilbyde mere konkurrencedygtige slutpriser - 
uden at gå på kompromis med kvaliteten.

I 2011 opsatte Adria-fabrikken et 10.000 kvadratmeter stort tag på parkeringsarealet til færdigproducerede 
vogne. Men det er ikke er helt almindeligt tag. Det er nemlig et tag, som giver fabrikken en stor økonomisk 
besparelse, der i sidste ende kommer kunderne til gode.

Adria Astella Glam Edition 2013:

Mobil luksussuite for feinschmeckere

”Det er som at tage sit eget luksushotel med på ferie.” 
Det er, hvad man kan forvente af den nye Astella Glam 
Edition 2013 og ifølge Adria, er de nærmeste konkurrenter, 
til denne nye serie af vogne, da også Europas bedste 
5-stjernede hoteller.
Grænseløs luksus. Mobil luksussuite for feinschmeckere. Skabt til eventyrlystne livsnydere. Det er 
bare nogle af de ord, der bliver kastet efter Adrias nye Astella Glam Edition, som kommer på 

gaden i 2013. Folkene bag fortæller, at campingvognene er perfekte til både storbyferier, natur- 
og kulturoplevelser rundt om i Europa eller afslappende ferie herhjemme i Danmark og alle ture 
foregår på første klasse. 
”Astella Glam Edition er en stærkt forførende luksusvogn, som du aldrig vil glemme igen, når du 
først har oplevet den,” lyder det fra Adria.

Kombinerer frihed med komfort 
”Astella Glam Edition er skabt til eventyrlystne livsnydere, som ønsker at kombinere campingli-
vets frihed med luksushotellernes komfort,” fortæller Adria. 
Vognene er da også udstyret med alt, hvad hjertet kan begære og listen, der beskriver det, er 
lang. ”Vognene har eksklusivt interiørdesign, luksuriøst loungeområde med integreret TV, multi-
funktionel køkkenløsning, elevationssenge, funktionelt toilet med Ergo-badeområde, intelligent 
belysning og mulighed for integreret BOSE anlæg, aerodynamisk, stærkt og haglsikret glasfiber-
karrosseri og udvendig i-shape design, der er intelligent, innovativ og integreret,” opremser Adria 
stolt i deres salgsmateriale. 

Vognene fås i to forskellige indretninger til priser fra kr. 213.980.



Campingvognen er pakket og spændt bag bilen. Min far sidder bag rattet, min mor sidder klar 
som co-pilot på passagersædet, og min bror og jeg sidder forventningsfuldt på bagsædet. Som-
merferien er endelig startet og vi skal på campingferie i Spanien i 3 uger. Kassen med malebø-
ger, farveblyanter, opgavebøger, kassettebånd, walkmen, små brætspil og spillekort står under 
mine fødder, og min ynglingsbamse er spændt fast på midtersædet. Vi er klar til afgang!

Ren retro og masser af ægthed 
Gennem 80’erne og den første del af 90’erne var vores fortrukne sommerferiedestinationer 
Spanien, Frankrig eller Italien og en enkel gang Ungarn. Det var ferier fyldt med traditioner, 
fantastiske oplevelser og suveræn familiehygge – lige fra vi kørte ud af indkørslen. Ferier med 
uendeligt mange minder fra selve opholdet på campingpladserne, men i høj grad også fra 
køreturen derned. De vil for altid være printet i min hukommelse og jeg kan stadig huske selv 
de mindste detaljer her 20 år efter. Minder som jeg altid med begejstring ”pakker mig ind i” og 
tager på som en gammel nulret sweater, som burde have været skiftet ud for længe siden, men 
som jeg ikke kan skille mig af med, fordi den dufter trygt og velkendt og bare føles så rigtig.

Dagbog, triptæller og Troldepus  
Foran venter der os en 3 dage lang køretur til Spanien, med min far beundringsværdigt udhol-
dende bag rattet hele vejen og med min mor som vejviser, underholder og kaffe-påfylder, når 
trætheden begynder at vise sig. På bagsædet sidder min bror og jeg og har allerede puttet det 
første lydbånd i walkman’en og trykket play, så Jens Okkings dybe hyggelige stemme fortæller 
os om Troldepus, Orla Frøsnapper eller Ronja Røverdatter. Min mor hiver den lille grønne notes-
bog frem, der fungerer som en form for rejsedagbog. Hun har nemlig anden vigtig opgave og 
det er at nedskrive alt, som er godt at huske til næste gang, vi skal af sted. Det er for eksempel, 
hvad tid vi kører, hvad triptælleren står på, hvor og hvornår vi holder pause, hvornår vi overnatter 
og på hvilken rasteplads, hvad vi spiser, hvordan vejret, trafikken og rastepladserne er og meget 
meget mere.  
Min mor skriver i den grønne bog: ”Den 2.7.1989 kl. 10.43. Triptæller: 0. Vi er på vej!”

Slikorgie, borge og forloren skildpadde 
Første stop er ved den tyske grænse. Min bror og jeg tumler ud af bilen, fuld af overgearet begej-
string over det, der skal ske nu. Vi er på vej ind i grænsekiosken for at tanke op af slik, chokolade 
og sodavand til 3 ugers ferieforbrug – hvilket himmerrige! Et par timer efter triller vi af sted igen 
med campingvognen fuld af lækkerier.
Den første aften er vi nået et godt stykke ned gennem Tyskland og det er tid til aftensmad. 
Traditionen tro har vi hjemmefra stegt en kylling og lavet Waldorfsalat, som vi mæsker os i 
fra en paptallerken enten siddende på en kantsten eller ved et lille sammenklappeligt bord 
og plastikstole. Da vi er mætte og tilfredse, skynder vi os videre igen. Mor skriver i den grønne 
bog: ”Kl. 19.07. Triptæller 723 km. På vej igen efter aftensmaden – kylling og Waldorfsalat…
Uhmmmm!” 

Nogle timer senere finder vi en rasteplads, hvor vi kan overnatte.
Efter en god nats søvn er vi friske og udhvilede og klar til endnu en dag i bilen. Vi krydser græn-
sen til Luxemburg og Belgien og kører ned gennem Frankrig. Plastikposen med slikket, vi blan-
dede ved sidste stop, ligger i bagruden i solen og smelter sammen til en stor klump. Musikken 
spiller ud af højtalerne og vi synger højt og lykkeligt med på alle de sange vi kender, samtidig 
med at min bror og jeg kigger på nummerpladerne på de forbikørende biler og konkurrer om, 
hvem der først kan gætte, hvilket land de kommer fra. Jeg er elendig til det og begynder at blive 
en smule irriteret over min storebror, som slynger det ene land ud efter det andet. Pludseligt 
udbryder min mor: ”Se – en borg!” Straks laver jeg et skema, hvor der i det ene felt står ”Borg” 
og i det andet ”Ørn” og sætter en streg ud for ”Borg”. De næste mange timer er min bror og jeg 
travlt beskæftiget med at kigge efter borge og ørne og sætte en streg, hver gang vi ser en.
Om aftenen består menuen af forloren skildpadde og æg, hvilket den altid gør på dag 2. Maden 
bliver spist med velbehag på en kantsten til lyden af cikaderne, der hæst skræpper om kap i 
træerne og lastbilerne, som gasser op mens de triller videre ud på motorvejen. Varmen minder 
os om, at vi ikke er langt fra målet.

Ankomst, pladseftersøgning og indflytning 
 ”Den 4.7.1989. Kl.15.23. Triptæller: 2356 km. Jubiiii, vi er nået frem til campingpladsen. Her 
er så lækkert! Pyha, det er varmt!” Vi er nået frem og så kan søgningen efter den perfekte plads 
begynde. Den skal være stor nok til at kunne rumme en campingvogn med fortelt, et iglotelt 
til ungerne, bilen og et læsejl. Den skal være tæt på toiletterne, så det er nemt og hurtigt at 
komme derop, men dog ikke for tæt på. Den skal være hvor, der sker noget, men der må ikke 
være for meget larm. Der skal være skygge, men også en smule sol. Og så skal det helst være 
en hjørneplads. Det skulle synes umuligt, men det lykkes altid at finde en plads, der lever op til 
alle kravene. Med hjælp fra de omkringliggende naboer bliver campingvognen trillet på plads 
og mange års erfaring gør at fortelt, læsejl og iglotelt hurtigt er sat op. Grillen har fået en plads, 
køleskabet er sat til, gummibåden er pustet op og tissespanden fundet frem. Så er vi på plads!

Feriehygge, eventyr og solskin 
Jeg ville kunne skrive en hel bog om alle de oplevelser, eventyr, hyggelige stunder og skøre ting 
vi har lavet og oplevet på vores mange ferier sydpå. Ferierne var altid et perfekt mix af udflugter, 
afslapning ved stranden og uendeligt meget hygge. Dagene gik med sejlture, ture til drypstens-
huler, byvandring, markeder, mv. Med ture til stranden, hvor der flittigt blev gravet huller, bygget 
sandslotte og tumlet i bølgerne på luftmadrasser og i gummibåd. Vi mæskede os i vandmelon, 
tunsandwich og tomatsuppe. Vi grillede, spillede spil om aftenen i skæret af myggelysene og 
spillede bold på vejen, indtil vi skød cigaretten ud af munden på en forbipasserende og beslut-
tede os for, at det var nok boldspil den dag. Vi talte myggestik og købte is af de mænd, der tra-
vede strandene tynde med en køletaske på skuldrene, mens de råbte ørehængende salgsremser: 
”Iiiiiice – ice loooolly pop!” Tiden fløj af sted og snart var ugerne gået og vi skulle hjem igen.

En campingtur 
down memory lane
Camping er en ferieform, som skaber minder for livet. Campingmagasinets skribent 
Sabina Thit tager os her med en tur tilbage til barndommens campingture sydpå. 
Det er ren nostalgi!
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Souvenir, kæmpeis og læbestift 
Souvenirs er købt i massevis, postkortene er skrevet og sendt og forteltet mv. er pakket sammen 
igen. Ferien er ved at være slut og tidligt næste morgen, kører vi hjemad igen. Den sidste aften 
inden vi skal hjem, spiser vi ikke aftensmad – det gør vi aldrig. Der skal nemlig være plads til en 
kæmpemæssig isdessert, så ferien kan blive afsluttet med maner. Som altid vælger jeg den med 
mest mulig flødeskum, jordbær, paraplyer og andet glimmerpynt.
Så bliver det dagen, hvor vi skal hjemad. Alt er pakket og vi sidder klar på vores pladser i bilen. 
Jens Okking er klar til at fortælle endnu en historie på Walkman’en og der er stadig et par sider i 
malebogen, som mangler at blive malet.  

Endnu en vidunderlig campingferie er ved at være slut, endnu flere fantastiske oplevelser og 
stunder er så småt i gang med at blive lagret som minder og endnu engang ser vi allerede frem 
til næste sommer, hvor vi skal af sted igen. På campingvognens bagrude har vi, traditionen tro, 
skrevet en lille hilsen med min mors læbestift: ”Farvel Spanien – Hej Danmark!”
Min mor har taget den lille grønne bog frem igen. Hun skriver: ”Den 21.7.1989. Kl. 10.14. 
Triptæller: 0. Så går turen hjemad igen. Det har været en fantastisk ferie!!!”

Test din Adria-viden og deltag i 
konkurrencen om en ny iPad Mini!
Klik ind på www.adria.dk/konkurrence og test din Adria viden 
(� p: du  nder det rig� ge svar her i bladet). Der trækkes lod om en 
Apple iPad Mini blandt alle de korrekte besvarelser.

Du kan deltage frem � l den 10. maj og vinderen off entliggøres 
den 14. maj på www.adria.dk samt på Adria’s Facebook-side. 

God fornøjelse!

www.adria.dk/konkurrence

VINDERENUDTRÆKKESDEN 14. MAJ

Adria Adora 2013:

Adria Adora er campisternes darling

Adria Adora har igennem mange år været en af campisterne 
mest foretrukne campingvogne og i 2011 blev vognen, med 
den mest populære indretning, kåret som årets campingvogn 
af campisterne selv.

Det er især konstruktionen og udstyrsniveauet, som gør, at Adora-serien skiller sig ud fra mæng-
den. Vognen er bygget i stærkt glasfiber, som sagtens modstår voldsomme haglbyger og 
såkaldte ”Bilka-buler”, når positionsstolen rammer vognsiden ved et uheld. Samtidig er Adora 
udstyret med alt det, som de fleste campister efterspørger – eksempelvis gulvvarme, elevati-
onssenge, et godt køkken med blandt andet ”luk-let” skuffer, TV-arm og meget mere. 

Holdbarhed og højt udstyrsniveau til konkurrencedygtige 
priser
Prismæssigt ligger Adora i den brede mellemklasse og, ifølge Adria, får man meget for pengene.
”Sammenligner man Adora-serien med tilsvarende vogne, vil du se, at Adora, på trods af den 
dyrere glasfiberkonstruktion og det høje udstyrsniveau, sælges til yderst konkurrencedygtige 
priser. Der er med andre ord ikke andre vogne i samme klasse, som kan matche Adora,” lyder det 
fra Adria.

Adora-serien fås i 12 forskellige indretninger til priser fra kr. 133.980.



Adria Altea 2013:

En letvægter – også for pengepungen

”Så kan det næsten ikke betale sig at købe brugt!,” lyder det 
fra Adria, når det drejer sig om Altea-serien. Vognene er 
Adrias letteste – både hvad angår vægten og pengepungen
Den letteste vogn i Altea-serien vejer kun 810 kg og har en totalvægt på 1100 kg. Det betyder, 
at de fleste biler kan være med, når det kommer til spørgsmålet, om den kan trække vognen. 
Samme lethed oplever man ved priserne, som starter under 95.000 kr. Det er stort set det 
samme, som man betaler for en god brugt campingvogn, der har haft 4-5 år på landevejen.

8 forskellige indretninger i 2013
Altea-serien er, ligesom Adrias øvrige vogne, udstyret med haglsikret glasfibertag, integreret 
hjulafdækning, ”luk-let” køkkenskuffer, LED-belysning og TV-arm og det hele er inkluderet i 
prisen. I 2013 lancerer Adria endnu en indretning til de 7, der allerede er i serien, så der nu er 8 
forskellige indretninger at vælge mellem.
”Interiøret er mindst ligeså flot og moderne, som prisen er lav. Altea er virkelig en vogn, der 
giver dig meget for feriepengene,” oplyser Altea.

Alteas 8 forskellige indretninger fås til priser fra kr. 94.980.

Nye regler for kørekort 

B-kørekort:
50 kg-reglen forsvinder. Det betyder, at du efter 19. januar kun skal holde øje med, at totalvægt 
af bil og campingvogn ikke overstiger 3.500 kg – og at campingvognens faktiske vægt ikke 
overstiger det, din bil må trække (koblingsvægten).

KØRSEL I DANMARK: Hvis du har erhvervet B-kørekort før 1. maj 2009, kan du erstatte cam-
pingvognens totalvægt med bilens koblingsvægt (det bilen må trække med bremser), hvis den 
er lavere – men kun når du kører i Danmark. 

KØRSEL I UDLANDET: I udlandet må campingvognens totalvægt ikke overstige bilens koblings-
vægt. Er campingvognens totalvægt højere end bilens koblingsvægt, er det derfor nødvendigt 
at få omsynet campingvognen, således at campingvognens totalvægt ikke overstiger bilens 
anførte koblingsvægt.

BE-kørekort:
Her er ingen ændringer. Når du har erhvervet BE-kørekort (også kaldet trailerkørekort), gælder 
hverken 3.500 kg-reglen eller 50 kg-regel. Så skal du blot sørge for, at campingvognens faktiske 
vægt ikke overstiger det, bilen må trække, og at bil og campingvogn hver især ikke vejer over 
3.500 kg – 7 tons i alt.

Nyt B+ kørekort:
Vores almindelige B-kørekort har fået en ny kategori – kategori B+. Denne nye kategori giver 
chaufføren ret til at køre et vogntog, som er en bil plus en trailer eller campingvogn, på op til 
4250 kg, uanset om traileren eller campingvognen overstiger 750 kg i totalvægt.
Dette adskiller sig fra den almindelige kategori B, som giver chaufføren ret til at køre et vogntog 
på op til 4250 kg, men hvor anhængerens totalvægt IKKE må overstige 750 kg eller et vogntog 
med en samlet vægt på maksimalt 3500 kg, men hvor anhængerens vægt gerne må overstige 
750 kg.

Du kan læse mere om de nye regler på www.retinformation.dk
Kilde: dcu.dk og campingdanmark.dk
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I starten af 2013 trådte de nye regler for kørekort i kraft. Regeringen har vedtaget ændringer, 
som kan have betydning for campisterne. Så vær sikker på, at du har det nødvendige kørekort, 
inden du triller afsted igen med campingvognen.



Sprudlende champagne og bastant bondemad
Vi havde arrangeret et par spændende ture hjemmefra, som 
vi glædede os meget til. Den første var vinsmagning på Istenic 
Wineyard, hvor de fremstiller champagne. Vi smagte på 9 
forskellige champagner,  og det var en stor succes. Godt vi var 
i bus! Bagefter - godt røde i hovederne - blev vi kørt til et lille 
sted, hvor vi skulle have frokost. Vi blev budt velkommen i går-
den af personalet. Frokosten var udpræget bondemad, som var 
meget bastant, men alligevel var det en rigtig god oplevelse. 
Om aftenen hyggede vi os hjemme – ingen var sultne efter 
dagens bondemad, så aftensmaden blev droppet.

Adria fabrik med fremskridt
Vi havde lavet en aftale med Adria importøren i Danmark om, 
at vi skulle se både møbelfabrikken og selve Adria fabrik-
ken. Vi blev opdelt i mindre grupper og hver gruppe fik en 
repræsentant fra Adria til at vise os rundt. Begge steder kunne 
vi se fremskridt fra de andre gange, vi har været der. På Adria 
fabrikken kunne LEAN princippet tydeligt ses. Der var ikke 

noget, som stod og flød nogen steder og hvis, der stod noget 
på gulvet, så stod det indenfor et opmærket område - fordi det 
skulle bruges her.
Efter det interessante besøg var Adria vært for en frokost. Det 
foregik på et meget flot sted med en fantastisk udsigt. Vi havde 
fra klubbens side købt lidt dansk design til både fabrikkens 
repræsentanter og importøren Per Højgaard. De fik alle en lille 
gave, som tak for det fine besøg, de havde tilrettelagt for os. Kl. 
18:15 var det tid til at vende næsen hjemad til campingplad-
sen – mætte af både lækker mad og masser af  indtryk fra en 
forrygende dag.
Om fredagen holdt vi standernedtagning kl. 18:00, hvorefter 
vi fik en dejlig afslutningsmiddag og tidligt lørdag morgen 
gik turen så hjemad – dog med en lille planlagt omvej over 
Budapest og Litomerice.

Mange hyggelige arrangementer i vente
I Adria Clubben er vi inde i en lidt stille periode, men der er dog 
alligevel adskillige hyggelige arrangementer, som medlem-

merne kan deltage i - nemlig julefrokost på Stevns Camping i 
Strøby og Nytår på Nysted Camping. I februar har vi arrangeret 
en tur til Ferie For Alle i Herning, hvilket vi allerede har 18 
tilmeldinger til. I 2013 venter der flere store ture til udlandet. 
Vi skal blandt andet en tur til Föhr, Budapest, Norges højland 
og vi slutter af med en øltur til Brygge i Belgien. Vi sørger for at 
arrangere mange forskellige former for ture, så der er noget for 
enhver smag.
I 2012 havde vi 20 forskellige arrangementer, som med-
lemmerne kunne deltage i – og med allerede 6 planlagte 
arrangementer i 2013, er vi godt på vej. Så har du en Adria 
campingvogn, er du meget velkommen til at deltage i alle 
vores arrangementer.

De bedste hilsner
Adria Clubben
www.adriaclub.dk

Adria Club på fabriksbesøg
2012 var året, hvor vi fra Adria Clubben igen besøgte Adria fabrikken i Novo Mestro. 
Det blev endnu engang en pragtfuld tur.
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Mød autocamperne fra Adria

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 3 modeller 
- »Super Sonic«,  »Sonic« og »Sonic Axess« der byder på den hel integreret luksus.

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

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.

Sonic Axess
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Hvorfor vælge en 
Adria autocamper?
God kvalitet, rigtig meget for pengene og få reklamationer 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 information 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. 528.980 på danske plader. 
For mere information kontakt Autocamp på 70 25 43 00  eller www.autocamp.dk

Mød autocamperne fra Adria
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Adria Alpina 2013:

Luksus hele året rundt fra 
Adria Alpina

Adria har sendt anden generation af Alpina-serien på 
markedet og lover kunderne gennemførte campingvogne 
med endnu mere luksus end tidligere.
Adria Alpina 2013 er en helt ny generation af vinteroptimeret luksus, ifølge folkene bag den nye 
helårsvogn. Udstyrsniveauet er det samme som den tidligere generation, men der er suppleret 
op med ekstra luksus og vognene har fået en ansigtsløftning.
”Hvis den ikke allerede gør det, vil Alpina serien nu for alvor få campinghjerterne til at slå dob-
beltslag. Anden generation af Alpina serien er blevet nærmest gudesmuk og gennemført at se 
på og så er der endnu mere luksus for campisterne,” udtaler Adria.
Den ekstra luksus omhandler eksempelvis ”luk-let” køkkenskuffer og der er flere nye indretnin-
ger at vælge imellem.

Standardudstyr til den kræsne campist
Standardudstyret, som ikke er ændret i forhold til den første generation, er også i den nye 
generation indregnet i prisen.
”Der er ALDE centralvarm og vandbåren gulvvarme, ekstra isolering, Seitz vinduer med rigtig 
vinduesramme og masser af funktionelt udstyr, der kan stille selv den mest kræsne campist 
tilfreds,” lyder det fra Adria.

Den nye generation af Adria Alpina fås i 8 forskellige indretninger og findes til priser 
fra kr. 206.980.

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 stør-
relsen har vognen alt hvad der er nødvendigt til en god autocamperferie.



Fortelte til forskellige behov
Hos Isabella finder du fortelte i mange størrelser og som 
opfylder mange forskellige behov. Alle naturligvis i den bedste 
kvalitet. Du finder alt fra weekendteltet, der lynhurtigt sættes 
op og pakkes ned igen, til de store fortelte der står godt og 
solidt fra påske og helt frem til efteråret.
Du kan få fortelte med dybder fra 1,8 og op til 3,5 meter. En fa-
milie med børn kan have stor glæde af at vælge et på 3 meter 
eller derover. Det giver rigtig god plads til hele familien og til 
alle de ting som helt naturligt medbringes på campingferien. 
Hvorimod rejsecampisten kan have glæde af et mindre telt, når 
man er meget på farten.

Årets hyggeligste nyhed  
En af årets store nyheder fra Isabella i den kommende 
sæson, er Cosy Corner. Her får du læ eller afskærmning foran 
indgangsdøren til dit fortelt, samtidig med, at du kan nyde 
stemningen på campingpladsen. Med en Cosy Corner kan 
du skabe en læfyldt hyggekrog foran dit fortelt, og ønsker du 
en større hyggekrog, kan du udvide med to Cosy Corners ved 
siden af hinanden.

 Cosy Corner, der er ca. 150 cm dyb, er overdækket med et lille 
tag. Den påsyede vulst, den medleverede tilslutningsprofil 
samt Tectum Pro og lette CarbonX-stænger, gør det let at 
montere Cosy Corner på dit fortelt. Det er muligt at montere 
Cosy Corner på teltet enten til højre eller til venstre foran 
indgangsdørene.
Cosy Corner passer til mange af Isabellas forteltmodeller.

 Nyt låsebeslag med bid i
I år introducerer Isabella en nyudviklet teleskoplås til Zinox-
stålstel. Det nye låsebeslag har fået navnet T-REX efter sin 
kendte navnebror med de stærke tænder. Med et kraftigt bid, 
låser beslaget sig nådesløst fast og holder udspændingen af 
stængerne under alle vejrforhold, sommer og vinter, i regn 
og blæst. I modsætning til den farlige fortidskæmpe, slipper 
teleskoplåsen igen, når du ønsker det – og dét, helt uden brug 
af kræfter!
Alle Isabellas Zinox-stålstel er forsynet med T-REX beslag fra 
den nye sæson.
 Du kan se alle Isabella’s nyheder og gode klassikere på årets 
camping- og feriemesser.

Start foråret med Isabella
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Foråret står snart for døren og tiden er dermed inde til at komme ud med campingvognen, og ikke mindst forteltet. På camp-
ingpladserne landet over bliver der snart livlig aktivitet. Mange fortelte vil komme til at danne rammen om mange skønne 
timer med familie og venner. Derfor er det vigtigt at vælge det fortelt, der passer til netop dig og din familie.



Adria Action 2013:

Lille, charmerende 
og overnaturlig 
rummelig

Danskerne har for alvor taget den lille og charmerende Adria 
Action til sig. Den har en længde på bare 3,60 meter og en 
totalvægt på kun 1.000 kg og alligevel har den alt, hvad man 
har brug for – bare i mindre målestok.
Adria fortæller, at på messerne er der altid en lang kø af folk, som vil ind og opleve den nærmest 
overnaturlige rumfølelse den lille Adria Action har. Og mange campister har allerede anskaffet 
sig en. Vognen er nemlig både lille og rummelig og så passer den til stort set alle biler – selv 
nutidens små og brændstoføkonomiske kan trække en Adria Action.

Plads til det hele
Selv om vognen kun er 3,60 meter, så lover Adria, at der alligevel er plads til det hele.
”Køkkenet er veludstyret, badeværelset har endda brusesøjle, sengene har lamelbund og så er 
der selvfølgelig også både radio/CD/MP3 afspiller og TV-arm, så komforten er præcis som i en 
større campingvogn,” lyder det fra Adria.
I 2013 bliver Action serien udvidet med endnu en indretning, som har hjørnesiddegruppe og 
fast dobbeltseng.  Det er nyt i forhold til storsælgeren 361 LH, som har panoramavindue og 
enkeltsenge, der på et øjeblik kan omdannes til en king-size seng.

Adria Action fås i 2 forskellige indretninger til priser fra kr. 113.980.

matronics.dk
Se hele vores camping udvalg på: Besøg vores butik

Slogsgaden 5
6372 Bylderup-Bov
Danmark

G4 LED Pærer MR11 MR16 LED Pærer Pinol LED Pærer

LED Pærer = Energivenlig belysning

Fleksible solceller 
til campingvogne 

Fleksible solceller 
til marine / både

40~90W solceller

Solceller til camping

Gør campingturen 
endnu grønnere!

Start foråret med Isabella
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Gem Adria-manualerne 
på din iPad eller PC
Du kender det sikkert: Kaffepletter, en iturevet side eller måske har 
hunden ædt halvdelen af brugermanualen. Sagt på godt jysk, så 
er det ”træls”, når dine manualer forsvinder eller går til. Men nu er 
ikke længere grund til at fortvivle, for alle manualer til din Adria 
findes nu også i det digitale univers.

En smartphone, iPad eller en anden tablet er efterhånden 
hvermandseje og de fleste tager også de små elektroniske 
apparater med på ferie. Her gemmes feriebillederne, der surfes 
efter seværdigheder i området og der sendes hilsner via e-mail 
til familien derhjemme. Men mange bruger nu også deres iPad 
til at samle brugermanualer til bilen, brødristeren eller fryseren 
- og nu også til campingvognen. Fordelene er åbenlyse: Den 
fylder ingenting og man ved altid hvor den er, så man kan finde 
manualerne på ingen tid.

Gem Adria manualerne på din iPad eller 
smartphone
I 2012 åbnede Adria Danmark en ny serviceside, der samler 
relevante oplysninger og dokumenter til ejere af en Adria. Her 
finder man også Adria-manualer på campingvogne for årene 
2005-2012, men også brugermanualer på diverse installationer 
i campingvognen - eksempelvis komfuret, radio/CD afspiller, 
varmeapparater m.m.

Alle manualerne er lagt ud i PDF-format, hvilket betyder, at de 
blandt andet kan læses i en PDF-reader eller i en af de mange 
App’s, der kan læse PDF-filer. Hos Apple kan man for eksempel 
nemt organisere sine manualer på ”boghylder” i App’en iBooks, 
der er gratis.

Her finder du servicesiden
For at komme til Servicesiden skal du klikke på menuen ”Manualer & 
Service” i venstre side på forsiden af Adrias hjemmeside. Smutvejen 
– eller den direkte vej om du vil – er her: http://web.adria.dk 

God fornøjelse!



14

Navnet på Adrias store nyhed i 2013 »Astella Glam« afslører, at her er tale om noget helt særligt. 
”Astella” er en modifikation af det latinske ord ”Stella” som betyder stjerne, mens ”Glam” er en 
forkortelse af, det stadigt voksende ferie-fænomen, ”Glamping”.

Hvad er Glamping?
For mange herhjemme er ”Glamping” noget nyt og ukendt, på trods af, at det bliver mere og 
mere populært hos især vores engelsktalende venner. I korte træk betyder det, at man fravælger 
”pakkeferierne” og i stedet oplever verdens vilde natur på egen hånd – dog uden at give afkald 
på den komfort og luksus, som det moderne byliv tilbyder os. Og netop hér kommer den nye 
Astella Glam Edition ind i billedet!

Fyldt med lækre og luksuriøse detaljer
Når du træder indenfor i en vogn fra Astella Glam Edition, fornemmer du straks, at dette er en 
campingvogn i særklasse. Eksotisk flammende træsorter, høj siddekomfort og loungestemning. 
Lækkert køkken med helt nye løsninger og indretninger og en soveafdeling, der er indbegrebet 
af luksus og komfort.
Der er ikke sparet på noget i den nye Astella Glam Edition og det vidner de små gennemtænkte 

detaljer, man ser rundt omkring i vognen, også om; I soveafdelingen er gavlen beklædt med 
handskeblødt læder og indrammet med kromlister, hvilket matcher den integrerede senge-
lampe.  Også sengerammen er beklædt med det eksklusive læder. 

Lounge i læder og kvalitetslyd  fra BOSE
Som hos andre modelserier fra Adria er der også her integreret lydanlæg, men i Glam Edition 
bliver ørene forkælet lidt ekstra med vellyd leveret af BOSE højttalere (ekstraudstyr).
Ekstravagancen mærkes også i siddeafdelingen – eller loungen om du vil. Man slænger sig i 
handskeblødt læder og det justerbare bord på søjlestativ, giver ekstra god benplads og masser 
af indstillingsmuligheder. Bordpladen er holdt i eksklusive træsorter med højglans overflade og 
bløde afrundede kanter.

Et campingkøkken i særklasse
Astella Glam Edition introduceres i to forskellige indretninger, hvoraf den ene – nemlig 663 
HT - tilbyder markedets største og mest velproportionerede køkken. Hertil kommer et nyt og 
gennemtænkt arrangement med vask og kogeø, der er holdt i et lækkert design med rene linjer. 
Filosofien bag det nye køkken har været at maksimere funktionaliteten af arbejdspladsen ved 

Vi siger det kort: Adrias vel nok største nyhed i 2013 kommer til at sætte helt nye standarder for, 
hvor luksuriøst camping kan blive. Velkommen til »Astella Glam Edition«!

Astella Glam Edition tager luksuscamping til helt nye højder
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at samle den centralt i den forreste del af køkkenet. Køkkenskufferne har ligeledes fået ny ind-
retning med bedre pladsudnyttelse. Nu kan man dele skuffer og skabe op så køkkenredskaber, 
tallerkener og glas står fast på deres vante pladser – også efter køreturen.

Altid Adria’s velkendte luksus
Selvom Astella Glam Edition er fyldt med ny ekstravagance, er de naturligvis ikke blevet snydt 
for den velkendte luksus, som har kendetegnet Adria gennem mange år. Varmen leveres fortsat 
af ALDE og centralvarmeanlægget og lyskilderne er i stor udstrækning af den energibesparende 
LED-type, som er placeret, så det giver en stemningsfyldt belysning i hele vognen.

Nyt eksklusivt ydre
Også udefra adskiller Astella Glam Edition sig fra de andre modeller, med en helt ny modulop-
bygget front og bagende. De elegante baglygter med fluorescerende LED er specialfremstillet til 
Adria og bugseringshåndtaget er designmæssigt integreret i den nye løsning. 

Alt i alt har Adria skabt en campingvogn, der sætter nye standarder for, hvor luksuriøst camping 
kan blive og har du ikke allerede oplevet den, så er der rigtig mange gode grunde til at lægge 
vejen forbi din Adria forhandler.

Hvorfor vente med 
en ny campingvogn?

Køb nu og betal om 12 måneder

Astella Glam Edition tager luksuscamping til helt nye højder



Det er ikke altid lige let at forstå, hvad modelbetegnelsen på en bil eller campingvogn betyder. Hos bilmærkerne BMW og 
Mercedes fortæller tallene og bogstaverne blandt andet noget om motorstørrelse og brændstoftype. Tallene og bogstaverne har 
altså en logisk opbygning, der fortæller hvilken type bil, der er tale om – hvis man altså forstår systemet. Sådan er det også for 
campingvogne og som hos bilerne, betyder tal og bogstaver noget forskelligt fra mærke til mærke.
Hos Adria fortæller tallene noget om campingvognens størrelse, mens bogstaverne, i de fleste tilfælde, afslører hvilken indretning 
den pågældende vogn har. I eksemplet i skemaet til højre har vi taget udgangspunkt i en Adora 512 UP.

Dét betyder tallene
De 3 cifre i modelbetegnelsen fortæller os 2 ting: Vognens indvendige længde og vognens totale bredde. Men for at kunne aflæse 
disse 2 ting, skal du adskille de 3 cifre: De to første cifre afslører vognens indvendige længde – altså den plads som udgør selve 
beboelsen. Det sidste af de 3 cifre afslører vognens bredde. Dette tal er vigtigt for dig at vide, når du skal afklare, om du må koble 
campingvognen sammen med din bil. Ifølge loven må campingvognen nemlig maksimalt være 70 cm bredere end den træk-
kende bil.

Dét betyder bogstaverne
Ud over det 3-cifrede tal består modelbetegnelsen også af 2 bogstaver. De afslører, for det meste, hvordan vognen er indrettet. Det 
første bogstav fortæller om indretningen i forenden og det andet om indretningen i bagenden. Bogstavernes betydning kan også 
aflæses ved hjælp af skemaet til højre. 
Når vi oversætter vognen i eksemplet – en ADORA 512 UP - får vi at vide, at det er en vogn, der er 5,1 meter lang og 2,3 meter 
bred og at den har en rundsiddegruppe i vognens forende, mens bagenden er udstyret med dobbeltseng/fransk seng.
Tag et kig bag i magasinet, hvor du finder den store vognoversigt, og du vil opleve, at Adria’s model-logik, i langt de fleste tilfælde, 
vil afsløre vognens indretning og størrelse.

God fornøjelse!

Forstå din campingvogn
Det er søndag eftermiddag. Du står ude i indkørslen og er i gang med at vaske din campingvogn. Tankerne 
får frit løb, mens du står og skrubber vognen, og pludselig forstyrres dine tanker, af en af livets store gåder: 
”Hvad dælen betyder tallene og bogstaverne på siden af Adria’en?” Du behøver ikke at undre dig længere, 
for vi har taget luppen frem og afslører her løsningen på gåden.
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VOGnLOGiK
eks. ADORA 512 UP

ADORA 512 UP
Første to tal afslører vognens indvendige længde…

2 første tal Afslører vognens indvendige længde  
 (eks. 51 = 5,1 meter)

ADORA 512 UP
Det 3. ciffer afslører vognens bredde…

0 2,08 meter udvendig bredde

1 2,20 meter udvendig bredde

2 2,30 meter udvendig bredde

3 2,45 meter udvendig bredde

ADORA 512 UP
Første bogstav viser indretning i vognens forende, mens 2. 
bogstav viser bagenden…

C »Chair« Betegnelse som hos Adria   
 betyder, at  modellen er udstyret med  
 komfortable lænestole.

D »Dinette« Dinnette som typisk er placeret enten i  
 vognens front eller bagende

H »Huge kitchen« Betegnelsen benyttes, hvis køkkenet  
 er placeret i enten for- eller bagenden  
 af campingvognen.

K »Kids« K’et betyder, at vognen er en familie 
 vogn, som typisk er indrettet med  
 køjer.

L »Long beds« Longbeds – eller på dansk “enkelt 
 senge”

P »Parents bed« Dobbeltsengen, som findes I flere  
 forskellige varianter: fritstående,  
 tværstillet, fransk seng (med forskellig  
 bredde i sengens hoved og fodende)

S »Side dinette« Indretning med dinnette, som er  
 placeret i en af vognens sider

T »Toilet« T’et betyder indretning med større  
 toilet. Det kan både betyde, at  
 toilettet er i hele vognens bredde,  
 men også blot at toiletrummet er  
 større end normalt med f.eks. separat  
 bruseniche.

U »U-sitting« Indretning med rummelig U-formet  
 siddegruppe 

X »Fleksibel« X’et betyder ikke rigtigt noget, men er  
 et bogstav som benyttes ved specielle  
 modeller.

Ved eksemplet er vognen altså 5,10 meter lang og 2,30 meter 
bred. Vognen er indrettet med en rundsiddegruppe i forenden 
og en dobbeltseng i bagenden.



CampingDanmark.dk er i dag en af Danmarks mest omfat-
tende portaler inden for camping. Anne-Vibeke Isaksen, der 
også er vært i tv-programmerne ”Anne-Vibeke Rejser” og 
”Rejsemagasinet” har camperet i mere end 80 lande på seks 
forskellige kontinenter. 
Sammen med sin mand, Tv-fotografen Rasmus Schønning og 
parrets to børn, fortæller hun om alle campinglivets glæder. 
Det sker i form af artikler til både CampingDanmark.dk og 
svenske og norske medier og så selvfølgelig alle Tv program-
merne, hvor de fleste også kan købes på DVD.

Tre nye Tv programmer hver måned
Den flittige og alsidige rejsejournalist producerer også masser 
af Tv-programmer. Her besøges spændende campingdesti-
nationer 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.

Helt ny Tv-serie – Campingpatruljen 
med Anne-Vibeke, Martin og Ketil
I marts måned er der premiere på en hel ny Tv-serie til dk4. 
Campingpatruljen tager pulsen på forskellige campingpladser 
i landet og det er Anne-Vibeke sammen med de to herlige 
børneværter Martin og Ketil – kendt fra TV2.
- Vi kommer til at vise camping på en hel ny måde og med 
meget mere humor end vi plejer. Det kan ikke undgås med 
Martin og Ketil på holdet, siger Anne-Vibeke Isaksen til Adria 
Magasinet.

Danmarks første Camping App
Anne-Vibeke og temaet bag hendes firma er ofte først med 
store campingtiltag. Anne-Vibeke udgav bl.a. Danmarks første 
campingbog, der er solgt i mere end 4.000 eksemplarer.
Hun står også bag Danmark første og største camping App. 
Med CAMPING DENMARK kan du hente en hel gratis applika-
tion til din smartphone med alle Danmarks campingpladser. 
Din telefon fortæller dig hvor de nærmeste campingpladser 
ligger og giver dig en nøjagtig rutebeskrivelse til campingplad-

sen i forhold til din position. På hver enkelt campingplads kan 
du se åbningstider og adresse og du kan ringe direkte op til 
campingpladsen og besøge dens hjemmeside. 
Denne service er hel gratis og du finder den i App Store eller 
Market. 
Som noget nyt i 2013 får du også forhandlere, nyheder og Net 
Tv i denne APP. ¤0.000 har allerede downloadet den – har du?

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 oploade 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 Cam-
pingDanmark.dk skaffer til medlemmerne.
- Vi har mere end 15.000 medlemmer i vores gratis fordelsklub 
på CampingDanmark.dk, fortæller Anne-Vibeke Isaksen til 
Adria Magasinet. 

Følg Anne-Vibeke og alle hende campingaktiviteter på 
www.CampingDanmark.dk eller 
www.Facebook.com/CampingDanmark og 
www.Facebook.com/Anne-Vibeke.Isaksen

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

Campingpatruljen med Anne-Vibeke, Martin og Ketil kører også i Adria i et af de nye Tv-programmer på dk4.

Anne-Vibeke tester mange af Adrias campingvogne – her 
på en vintercampingtur til Sydfrankrig.
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         Tryk dig til 
drømmepladsen 
         Tryk dig til 
drømmepladsendrømmepladsendrømmepladsen
         Tryk dig til 
drømmepladsen
         Tryk dig til 

PS-mover 
ELEKTRONISK
·  Elektronisk tilkobling
· 5 års garanti
· Kraftige valser/ruller
· Til enkel- eller boogieaksler
· Softstart
· Lav vægt
· Styreboks med integreret hovedafbryder
· Godkendt op til 2000 kg på 20% stigning

VI HAR OGSÅ
OPGRADERINGSKIT

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

og spar kræfterne til ferien

BEDSTEKØB
“Bedste køb” i DCU test

www.PSmover.dk

Udstyret med kraftige 

valser/ruller

Importør: Hedensted Caravan · Vejlevej 40 · 8722 Hedensted · 75 89 06 77. 

Find din nærmeste forhandler på www.PSmover.dk

PS-mover – let på plads...

NYHED
Ny styreboks og 
fjernbetjening
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altea Den lette og friske familievogn med 
moderne og funktionelle indretninger.

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

Action 361 PD   

den nye Action 361 Pd er perfekt rejsepart-
ner for parret der er på farten. den er let at 
håndtere, de fleste biler kan være med - og 
så er den hyggeligt indrettet.
indretning: I forenden er der blevet plads til en 
tværstillet seng så du er fri for at rede op og ned – 
sengen er altid klar. ERGO badet med fast brusesøjle 
er i midten af vognen over for køkkenet, mens der 
er blevet plads til en hyggelig hjørnesiddegruppe i 
vognens bagende.
Udstyret omfatter bl.a.: Radio/CD anlæg • alumi-
niumsfælge • støddæmpere • AKS sikkerhedskobling • 
Tv-holder • varmeovn med blæser • kassetterollos med 
myggenet m.m.

Altea 390 PS   

Lille og let rejsevogn der er lys og rummelig 
med plads til op til 4 personer.
indretning: Pænt toiletrum som er placeret lige 
inden for døren ved siden af en hyggelig dinette. 
Køkken og opbevaring er placeret i vognens midte, 
mens forenden består af en stor tværstillet seng.
Udstyret omfatter bl.a.: TV-arm • hjulafdæk-
ning • varmt vand i køkken og bad • serviceluge 
i de fleste modeller • stemningsfyldt belysning • 
Køkkenskuffer med ”luk-let” • LED teltlampe • 
glasfibertag m.m.

Altea 462 PU   

ny model i Altea-serien med en efterspurgt 
indretning. Her får man en rummelig og 
velindrettet vogn som er nem at håndtere.
indretning: Dobbeltseng og badeværelse i vognens 
forende, køkken og opbevaring i midten af vognen 
hvor køkkenet er praktisk placeret væk fra forteltet. 
Rummelig rundsiddegruppe i vognens bagende.
Udstyret omfatter bl.a.: Varmt vand i køkken 
og bad • TV-arm • blæservarme • hjulafdækning • 
køkkenskuffer med ”luk-let” m.m.

Altea 432 PX   

det er lykkedes Adria’s arkitekter, at 
konstruere en vogn på kun 4,3 meter som 
alligevel har det, som mange efterspørger.
indretning: Stor permanent dobbeltseng i vognens 
forende sammen med toiletrum med separat hånd-
vask, opbevaring og køkken i vognmidten, samt nem 
adgang til siddegruppen i bagenden sammen med 
hyldeskab og TV-bord.
Udstyret omfatter bl.a.: Varmt vand i køkken og 
bad • TV-arm • 80 liters køleskab • Heki ovenlysvindue • 
blæservarme • hjulafdækning m.m.

Altea 462 PK   

Fin familievogn i den lette vægtklasse 
der alligevel giver familiemedlemmerne 
en seng til hver person. Skal børnenes 
kammerater med på tur, kan siddegruppen 
omdannes til seng - og vupti der er plads til 
6 sovende.
indretning: Stor tværstillet dobbeltseng i vog-
nens front og 2 køjer i vognens bagende. 
Siddegruppe, toiletrum, opbevaringsskab og køk-
ken er placeret i vognens midte.
Udstyret omfatter bl.a.: Varmt vand i køkken 
og bad • TV-arm • blæservarme • hjulafdækning • 
LED teltlampe • ”luk-let” i køkkenskufferne • 
glasfibertag m.m.

Action 361 LH   

den populære Action 361 LH er en perfekt 
rejsevogn. Selv om Action på mange måder 
hører blandt de mindste, er følelsen inde i 
vognen enorm.
indretning: Vognens forende er forsynet med stor 
hyggelig siddegruppe der til natten kan omdannes til 
2 x enkeltsenge eller 1 x king-size seng. Køkkenet er 
placeret i bagenden ved siden af ERGO badeværelset 
der har både toilet & vask samt separat brusesøjle.
Udstyret omfatter bl.a.: Radio/CD anlæg • 
aluminiumsfælge • Heki ovenlysvindue • stort 90 liters 
køleskab • varmt vand i køkken og bad • Tv-holder • 
varmeovn med blæser • kassetterollos med myggenet • 
søjlebordstativ • elevationshovedgærde i sengene, 
samt godt med plads til golfudstyr, fiskegrej m.m... 
Hvad mere kan man ønske sig?

Totallængde (cm): 528

Total højde (cm): 255

Total bredde (cm): 220

Forteltmål (cm): Special

Egenvægt (kg): 740

Antal sovepladser: 2 

Vejl. udsalgspris: 113.980,-

Totallængde (cm): 581

Total højde (cm): 258

Total bredde (cm): 208

Forteltmål (cm): 850

Egenvægt (kg): 810

Antal sovepladser: 4 

Vejl. udsalgspris: 94.980,-

Totallængde (cm): 658

Total højde (cm): 258

Total bredde (cm): 230

Forteltmål (cm): 925

Egenvægt (kg): 965

Antal sovepladser: 4 

Vejl. udsalgspris: 108.980,-

Totallængde (cm): 628

Total højde (cm): 258

Total bredde (cm): 230

Forteltmål (cm): 900

Egenvægt (kg): 925

Antal sovepladser: 4 

Vejl. udsalgspris: 105.980,-

Totallængde (cm): 655

Total højde (cm): 258

Total bredde (cm): 230

Forteltmål (cm): 925

Egenvægt (kg): 975

Antal sovepladser: 6

Vejl. udsalgspris: 109.980,-

Totallængde (cm): 528

Total højde (cm): 255

Total bredde (cm): 220

Forteltmål (cm): Special

Egenvægt (kg): 850

Antal sovepladser: 2 (3) 

Vejl. udsalgspris: 113.980,-

Panorama pris:   119.980,-

ny MOdEL

ny MOdEL



Adora 472 LU   

Adora 472 LU er en lille sensation og det er 
ikke uden grund at Adora 472 er den mest 
solgte model i danmark. den opfylder 
nemlig mange campisters inderligste 
ønske om en lille vogn udvendig som er stor 
indvendig.
indretning: Det er lykkedes Adria at fremstillen 
en vogn på blot 4,80 meter med to enkeltsenge – 
”rigtig toiletrum” og en magelig rundsiddegruppe, 
kombineret med et stort fjernsynsbord. Både tag og 
sider er nu i stærkt haglsikret glasfiber.
Udstyret omfatter bl.a.: Integreret hjulafdæk-
ning • elevation i hovedgærde på sengene • TV-arm • 
koldskumsmadrasser og lamelsengebund • ”Luk-
let” køkkenskuffer • elektrisk gulvvarme • Radio/CD/
MP3 afspiller • HEKI ovenlysvindue m.m.
Kan fås som XL-model med 200 kg. ekstra lasteevne 
+3.000 kr.

Totallængde (cm): 672

Total højde (cm): 258

Total bredde (cm): 230

Forteltmål (cm): 940

Egenvægt (kg): 1.075

Antal sovepladser: 5 

Vejl. udsalgspris: 134.980,-

Med læder: 142.980,-
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adora Med Adora får du moderne design, kvalitet og 
komfort i skøn forening, samt en af de bedst 
udstyrede vogne på markedet i dag. 

Lån op til 100.000 kr.
-uden udbetaling

Spørg din forhandler

Altea 472 LU   

En lidt lettere udgave af den populære 
Adora 472 LU som blev kåret til årets vogn 
i 2011.
indretning: Den populære indretning med to 
enkelte senge i vognens forende, køkken og bad i 
vognens midte, og en hyggelig siddegruppe i bag-
enden er blevet komprimeret ned i en vognlængde 
på kun 4,7 meter. Prisen er et kapitel helt for sig 
– her får du en vogn med en indretning som du 
nærmest kun betaler brugtpris for.
Udstyret omfatter bl.a.: Blæservarme • 80 liters 
køleskab • 3 gode gasblus • varmt vand i køkken og 
bad • senge med koldskumsmadrasser • TV-arm • 
haglsikret glasfibertag.

Altea 542 PK   

Altea 542 PK hører blandt de største vogne 
i Altea serien men alligevel er det lykkes at 
holde egenvægten nede. det betyder, at 
lasteevnen er perfekt for en familie med 
masser af feriegrej.
indretning: Man får 4 permanente sengepladser, 
og mulighed for at rede op til ekstra 2 personer. 
Dobbeltsengen er udstyret med lamelbund og alle 
sengene er med koldskumsmadrasser. Ud over toilet 
har vognen bruser, og køkken med indlagt varmt vand 
og stort køleskab.
Udstyret omfatter bl.a.: Ny Truma gasvarmeovn 
med blæser • rullegardiner • AKS sikkerhedskobling • 
190L køleskab med indbygget frostboks •TV-arm • 
”Luk-let” køkkenskuffer • haglsikret glasfibertag m.m.

Adora 462 PU   

det er bemærkelsesværdigt, at en så lille 
vogn kan virke så rummelig og indeholde så 
mange faciliteter som den faktisk gør. Her 
er alt samlet på kun 2,20 x 4,66 meter.
indretning: Modellen har et af de største køkkener 
man kan finde i denne størrelse campingvogn. Dob-
beltseng og toiletrum i forenden, mens bagenden 
byder på hygge i den komfortable rundsiddegruppe.
Udstyret omfatter bl.a.: 97 liters køleskab • 
gulvvarme • musikanlæg med CD/USB tilslutning • 
stor Heki ovenlysvindue • AKS sikkerhedskobling • 
alu-fælge • bygget i bomstærkt glasfiber m.m.
Sammenlign udstyret og opdag, at Adria i dag er den 
mest komplette udstyrede vogn på markedet.
Kan fås som XL-model med 200 kg. ekstra lasteevne 
+3.000 kr.

Altea 512 PU   

Lille udvendig - stor indvendig.
indretning: Vognen er godt indrettet med en hyg-
gelig rundsiddegruppe i vognens bagende og en stor 
dobbeltseng i forenden. Badeværelset er velindrettet 
med bruser og varmt vand. Varmen i vognen klares af 
den nye betjeningsvenlige Truma 3004 varmeovn med 
blæservarme. Køkken med 2 store gasblus + 1 ekstra 
gasblus samt et stort 80 liters køleskab.
Udstyret omfatter bl.a.: Haglsikret glasfiber-
tag • varmt vand i køkken og bad • senge med 
koldskumsmadrasser • TV-arm • LED forteltlampe • 
køkkenskuffer med ”luk-let” m.m.

Altea 542 DT   

Altea 542 dT er en rigtig rummelig familie-
vogn med 3 køjer og 2 siddegrupper hvoraf 
den ene fungerer som de voksnes seng for 
natten.
indretning: Forenden består af en stor rummelig 
siddegruppe der omdannes til en stor seng om natten. 
Køkkenet er udstyret med stort køleskab, der er 
flere skabe til opbevaring og en ekstra hyggelig sid-
degruppe i vognens side. Bagenden af vognen har 3 
køjer samt et stort toiletrum med separat bruseniche.
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 (cm): 673

Total højde (cm): 258

Total bredde (cm): 230

Forteltmål (cm): 940

Egenvægt (kg): 1000

Antal sovepladser: 4 

Vejl. udsalgspris: 112.980,-

Totallængde (cm): 726

Total højde (cm): 258

Total bredde (cm): 230

Forteltmål (cm): 989

Egenvægt (kg): 1.040

Antal sovepladser: 6 

Vejl. udsalgspris: 122.980,-

Totallængde (cm): 658

Total højde (cm): 258

Total bredde (cm): 230

Forteltmål (cm): 925

Egenvægt (kg): 1.040

Antal sovepladser: 4 

Vejl. udsalgspris: 133.980,-

Med læder: 141.980,-

Totallængde (cm): 698

Total højde (cm): 258

Total bredde (cm): 230

Forteltmål (cm): 962

Egenvægt (kg): 975

Antal sovepladser: 4 

Vejl. udsalgspris: 109.980,-

Totallængde (cm): 723

Total højde (cm): 258

Total bredde (cm): 230

Forteltmål (cm): 989

Egenvægt (kg): 1.050

Antal sovepladser: 6

Vejl. udsalgspris: 122.980,-

ÅRETS cAMPinGVOGn 2011



Adora 512 UP   

Meget populær indretning som er god både 
for et par, men også hvis i har store børn 
med på camping.
indretning: Lækker rundsiddegruppe i vognens 
forende og med vinduer til alle sider. Dobbeltseng og 
toiletrummet er placeret i vognens bagende mens 
køkkenet vender væk fra forteltet i vognens midte. 
Overfor køkkenet er der plads til opbevaring i skabsar-
rangementet bestående af et stor og et lille skab.
Udstyret omfatter bl.a.: Smart indbygget 
TV-konsol med drejefunktion • koldskumsmadrasser • 
gulvvarme • varmt vand i køkken og bad • stor HEKI 
ovenlysvindue • indirekte LED-belysning • stereoanlæg 
med CD og USB tilslutning • 90 liters køleskab m.m.
Og så er sikkerheden også i top med vognsider og tag 
i bomstærkt glasfiber, mens AKS-sikkerhedskobling, 
alu-fælge og støddæmpere sørger for optimal 
kørekomfort.

Totallængde (cm): 704

Total højde (cm): 258

Total bredde (cm): 230

Forteltmål (cm): 975

Egenvægt (kg): 1.145

Antal sovepladser: 4 

Vejl. udsalgspris: 142.980,-

Med læder: 150.980,-
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Adora 563 TK   

dejlig børnefamilie-vogn med plads og 
albuerum hvilket blandt andet skyldes 
vognens bredde på hele 2,45 m.
indretning: Dobbeltseng med vægmonteret 
garderobeskab samt toiletrum i vognens forende. 
Dejlig rundsiddegruppe med plads til familien overfor 
køkkenet i vognens midte, mens børnene har deres 
egen afdeling i vognens bagende. 2 Dejlige køjer 
hvoraf den nederste er højt monteret – der er god 
plads til opbevaring under køjen.
Udstyret omfatter bl.a.: ”Luk-let” køkkenskuffer • 
190L køleskab med frostboks • smart indbygget 
TV-konsol med drejefunktion • elevationssengebund i 
dobbeltsengen • LEDbelysning • glasfibersider og tag •
elektrisk gulvvarme • alu-fælge • AKS-sikkerhedskob-
ling m.m.

Adora 512 UL   

Adora 512 UL er en populær enkeltsengs-
vogn i 5-meter klassen. indretningen er 
god for parret som ønsker senge som er 
nemme at komme i og ud af. Og den lave 
egenvægt gør vognen let at manøvrere.
indretning: 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 i 
vognens bagende er der 2 klædeskabe – et til ”mor” 
og et til ”far”. Køkken og toiletrummet er placeret 
midt i vognen.
Udstyret omfatter bl.a.: Radio/CD/MP3 • stort 
HEKI ovenlysvindue • myggenet i dør og vinduer • 
gulvvarme • hyggelig indirekte belysning • TV-arm • 
komfortable senge med koldskumsmadrasser, 
lamelbund og elevation i hovedgærdet • alu-fælge og 
meget mere…

Adora 542 UT   

Adora 542 UT er en spændende modelva-
riant fra Adria med enkeltsenge og stort 
badeværelse samt dejlig rundsiddegruppe i 
vognens front.
indretning: Rundsiddegruppe i vognens front 
med vinduer til alle sider, TV-møbel med skab ved 
indgangsdøren så TV’et kan drejes ud mod forteltet. 
Køkkenet vender væk fra forteltet, og i den bageste 
del af vognen er der enkeltsenge med svæveskabe 
– et til mor og et til far, mens der allerbagest er 
indrettet stort og lækkert badeværelse i hele vognens 
bredde.
Udstyret omfatter bl.a.: Gulvvarme • Radio/CD/
MP3 afspiller • 90 liters køleskab • stor HEKI II ovenlys-
vindue • ”Jumbo” støtteben • bomstærke glasfibersi-
der/tag samt AKS sikkerhedskobling m.m.

Adora 612 LU   

ny model i Adora-serien til de pladskræven-
de seniorer. dejlig indretning med masser 
af luft og rumfølelse
indretning: Enkeltsenge med udtræk så vognens 
forende kan omdannes til stor king-size seng. Stort 
køkken med stort køleskab og badeværelse med det 
smarte ERGO toilet og separat brusesøjle. Rundsid-
degruppe og TV-møbel i vognens bagende. Masser 
af skabe til opbevaring.
Udstyret omfatter bl.a.: Elevationssengebund • 
koldskumsmadrasser i sengene • udtrækssenge-
bund omdanner sengen til en king-size seng • 
hyggelig indirekte belysning • elektrisk gulvvarme • 
”luk-let” køkkenskuffer • Radio/CD/MP3 afspiller • 
TV-holder • ALKO chassis og bomstærkt glasfiber-
karosseri m.m.

Adora 563 PT   

En godt indrettet børnefamilie-vogn til 
den store familie – med faste senge til 5 og 
opredning til 2 ekstra.
indretning: 3 køjer og dejlig dobbeltseng med kold-
skumsmadras til forældrene. Det nederste køjevindue 
er monteret i en serviceklap og med den fleksible 
nederste køje kan man hurtigt få plads til ekstra 
opbevaring som kan håndteres udefra. En smart 
løsning! Stor rundsiddegruppe samt stort toiletrum 
med separat bruseniche.
Udstyret omfatter bl.a.: Elevationssengebund • 
koldskumsmadrasser i sengene • 3 køjer • hyggelig 
indirekte belysning • elektrisk gulvvarme • ”luk-let” 
køkkenskuffer • Radio/CD/MP3 afspiller • TV-holder • 
integreret hjulafdækning og meget mere…

Adora 513 TK   

dejlig børnefamilie-vogn med fast opred-
ning til mor, far og 2 børn. Siddegruppen 
kan redes ned så børnene også kan have 2 
overnattende kammerater med.
indretning: Traditionel indretning med behage-
lig dobbetseng og toiletrum placeret i forenden, 
siddegruppe og køkken i midten samt køjer på 
tværs i bagenden. Vognens bredde på 245 cm. giver 
indretningen ekstra rummelighed.
Udstyret omfatter bl.a.: Elevationssengebund i 
forældresengen • 190L køleskab med frostboks • 
TV-arm • elektrisk gulvvarme • ”luk-let” køkkenskuffer • 
højt placeret nederste køje = ekstra opbevaringsplads • 
LED forteltlampe • integreret hjulafdækning m.m.

Adora 563 PU  

En skøn vogn til parret der sætter ligge-
komforten i højsædet – vognen har nemlig 
en ”rigtig” fritstående dobbeltseng som 
man ubesværet kan komme ned i og ud af.
indretning: Luksuriøs rundsiddegruppe med god 
plads og TV-bord i vognens bagende, dejligt køkken 
med masser af skuffer og badeværelse i vognens 
midte mens forenden er et decideret soveværelse med 
en stor fritstående seng.
Udstyret omfatter bl.a.: 90 liters køleskab • 
Radio/CD/MP3 afspiller • hyggespot i hjørnerne 
samt indirekte belysning ved vinduerne • indbygget 
gulvvarme • høj kørekomfort og sikkerhed med ALKO 
undervogn, Delta aksel og AKS sikkerhedskobling • 
kraftige støtteben • alu-fælge m.m.

Totallængde (cm): 752

Total højde (cm): 258

Total bredde (cm): 245

Forteltmål (cm): 1.025

Egenvægt (kg): 1.340

Antal sovepladser: 6 

Vejl. udsalgspris: 149.980,-

Med læder: 157.980,-

Totallængde (cm): 704

Total højde (cm): 258

Total bredde (cm): 230

Forteltmål (cm): 975

Egenvægt (kg): 1.145

Antal sovepladser: 5 

Vejl. udsalgspris: 142.980,-

Med læder: 150.980,-

Totallængde (cm): 737

Total højde (cm): 258

Total bredde (cm): 230

Forteltmål (cm): 1.000

Egenvægt (kg): 1.150

Antal sovepladser:4 

Vejl. udsalgspris: 144.980,-

Med læder: 152.980,-

Totallængde (cm): Ca. 803

Total højde (cm): 258

Total bredde (cm): 230

Forteltmål (cm): 1.060

Egenvægt (kg): Ca. 1.375

Antal sovepladser: 5 

Vejl. udsalgspris: 155.980,-

Med læder: 163.980,-

Totallængde (cm): 753

Total højde (cm): 258

Total bredde (cm): 245

Forteltmål (cm): 1.025

Egenvægt (kg): 1.340

Antal sovepladser: 7 

Vejl. udsalgspris: 151.980,-

Med læder: 159.980,-

Totallængde (cm): 702

Total højde (cm): 258

Total bredde (cm): 245

Forteltmål (cm): 975

Egenvægt (kg): 1.230

Antal sovepladser: 6

Vejl. udsalgspris: 144.980,-

Med læder: 152.980,-

Totallængde (cm): 752

Total højde (cm): 258

Total bredde (cm): 245

Forteltmål (cm): 1.025

Egenvægt (kg): 1.250

Antal sovepladser: 4 

Vejl. udsalgspris: 149.980,-

Med læder: 157.980,-

ny MOdEL
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Camping Finans
- et sikkert valg!

Spørg din forhandler

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

astella glam Aldrig har en Adria været mere 
glamourøs og fyldt med luksus fra 
inderst til yderst.

Adora 643 UT   

den største og mest rummelige dobbelt-
sengsvogn i Adora-serien. i Adora 643 UT er 
kendetegnet ”ekstra plads” uanset om du 
er i køkkenet, i siddegruppen, i badeværel-
set, i skabene – ja faktisk over det hele...
indretning: Stor og rummelig rundsiddegruppe i 
forenden med vinduer til alle sider så du kan følge 
livet uden for vognen. Dejligt rummeligt køkken med 
stort køleskab, 2 store og dybe skabe til opbevaring, 
lækker dobbeltseng samt badeværelse i hele vognens 
bagende.
Udstyret omfatter bl.a.: ”Luk-let” køkkenskuffer • 
190L køleskab med frostboks • elevationssengebund 
i dobbeltsengen • LED-belysning • glasfibersider og 
tag • elektrisk gulvvarme • alu-fælge • AKS-sikker-
hedskobling • integreret hjulafdækning m.m.

Totallængde (cm): 823

Total højde (cm): 258

Total bredde (cm): 245

Forteltmål (cm): Ca. 1.100

Egenvægt (kg): Ca. 1.460

Antal sovepladser: 4 

Vejl. udsalgspris: 159.980,-

Med læder: 167.980,-

Alpina 563 LU   

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.
indretning: Indretningen med rundsiddegruppe 
og 2 enkeltsenge er ideel for det krævende par som 
ønsker topkomfort. Soveværelset i fronten af vognen 
med 2 enkeltsenge kan nemt omdannes til en 
king-size seng via det indbyggede sengeudtræk. Over 
sengene har mor og far hver sit garderobeskab. Stort 
køkken og ERGO-badet er i vognens midte mens man 
kan slænge sig i den store rundsiddegruppe i vognens 
bagende.
Udstyret omfatter bl.a.: 190 liters køleskab med 
separat frostboks • Alde centralvarmesystem til både 
gas og 220 volt samt vandbåren gulvvarme • LED 
belysning med elektronisk styring og lysdæmpning • 
luksushynder i siddegruppen • tilslutning til byvand • 
el- og antenneudtag i forteltsiden • nyt ”i-shape” 
design med ny front og bagende samt integreret 
teltskinne m.m.

Totallængde (cm): 760

Total højde (cm): 258

Total bredde (cm): 245

Forteltmål (cm): 1.025

Egenvægt (kg): 1.560

Antal sovepladser: 4 

Vejl. udsalgspris: 233.980,-

Med læder: 242.980,-

Astella Glam 663 HT   

Enkeltsengs-vognen for feinschmeckeren 
der kun vil have det bedste af det bedste. 
Luksusvogn med flotte og gennemtænkte 
detaljer overalt.
indretning: Stort hjørnekøkken i vognens front med 
masser af bordplads samt intelligent opbygget køkken 
der udnytter pladsen optimalt. Hyggelig siddegruppe 
med ”lounge” følelse overfor skabsarrangement med 
bl.a. indbygget ”pop-up” tv-løsning. Bagest i vognen 
2 lækre enkeltsenge samt luksus badeværelse i hele 
vognens bredde – bl.a. med separat bruseniche.
Udstyret omfatter bl.a.: ALDE-centralvarme 
og elektrisk gulvvarme • nyudviklet køkken med 
”indret-selv-skuffer” • tower med 190L køleskab og 
gasbageovn • læderbeklædte sengerammer • ERGO 
badeværelse • eksklusivt flammet trædekor • ALKO 
undervogn • nyt flot ”i-shape” design udvendigt, bl.a. 
med integreret teltskinne • alu-fælge • tilslutning til 
byvand • LED belysning • TV-arm • Radio/CD m. iPod/
iPhone-styring og meget mere…

Astella Glam 563 PU   

Stor og luksuriøs nyhed fra Adria. Astella 
Glam nærmest svømmer i lækre detaljer 
der vidner om at her er en vogn der er ud 
over det sædvanlige.
indretning: 563 PU er en ny indretning hos Adria 
med ekstra plads i køkken og opholdsafdelingen. 
ERGO-badeværelse og lækker dobbeltseng i vognens 
forende. Stort nyudviklet hjørnekøkken med alt hvad 
kokke-hjertet begærer, samt ekstra stor rundsidde-
gruppe i vognens bagende – der er virkelig plads til 
begejstring!
Udstyret omfatter bl.a.: ALDE-centralvarme 
og elektrisk gulvvarme • nyudviklet køkken med 
”indret-selv-skuffer” • Tower med stort 190L køleskab 
med frostboks samt gasbageovn • læderbeklædte 
sengerammer • ERGO badeværelse • eksklusivt flam-
met trædekor • ALKO undervogn • nyt flot ”i-shape” 
design udvendigt, bl.a. med integreret teltskinne • 
alu-fælge • tilslutning til byvand • LED belysning • 
”pop-up” TV-løsning indbygget i skab • Radio/CD m. 
iPod/iPhone-styring og meget mere…

Totallængde (cm): 856

Total højde (cm): 258

Total bredde (cm): 245

Forteltmål (cm): Ca. 1.000

Egenvægt (kg): 1.740

Antal sovepladser: 2 

Vejl. udsalgspris: 233.980,-

Med læder: 242.980,-

Totallængde (cm): Ca. 753

Total højde (cm): 258

Total bredde (cm): 245

Forteltmål (cm): 1.025

Egenvægt (kg): 1.575

Antal sovepladser: 4 

Vejl. udsalgspris: 213.980,-

Med læder: 222.980,-

ny MOdEL

ny MOdEL

ny MOdEL

ny MOdEL

Adora 613 HT   

Meget populær indretning med vel nok det 
største vinkelkøkken i nogen campingvogn. 
Her er virkelig plads til det hele.
indretning: Stort og fantastisk lækkert hjørne 
køkken i hele vognens forende. Hyggelig siddegruppe 
med sofagruppe-effekt i vognens midte, mens der i 
bagenden er blevet plads til både enkeltsenge samt 
stort badeværelse i hele vognens bredde.
Udstyret omfatter bl.a.: Lækkert rigtigt ”Spinflo” 
komfur med gasbageovn og 3 store gasblus • 97L 
køleskab med frostboks • skuffer med ”luk-let” samt 
køkkenbordplads i lange baner • elektrisk gulvvarme • 
hyggelig indirekte belysning m.m.

Totallængde (cm): 803

Total højde (cm): 258

Total bredde (cm): 245

Forteltmål (cm): 1.060

Egenvægt (kg): 1.375

Antal sovepladser: 4 

Vejl. udsalgspris: 154.980,-

Med læder: 162.980,-
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Alpina 613 UT   

ny i Alpina er 613 UT der er indrettet lyst 
og rummeligt og med masser af det hele til 
parret der nyder at forkæle sig selv.
indretning: Komfortabel rundsiddegruppe i vog-
nens front med vinduer til alle sider. Stort køkken med 
lækkert komfur samt stort køleskab, flere garderobe-
skabe, 2 enkeltsenge med koldskumsmadrasser, samt 
et stort luksusbadeværelse i hele vognens bredde i 
bagenden.
Udstyret omfatter bl.a.: ALDE centralvarme og 
vandbåren gulvvarme • elevationssengebund • Radio/
CD/MP3 afspiller • TV-arm • 190 liters køleskab med 
separat frostboks • LED belysning med elektronisk 
styring og lysdæmpning • luksushynder i siddegrup-
pen • tilslutning til byvand • el- og antenneudtag i 
forteltsiden • nyt ”i-shape” design m.m.

Totallængde (cm): 819

Total højde (cm): 258

Total bredde (cm): 245

Forteltmål (cm): 1.075

Egenvægt (kg): 1.575

Antal sovepladser: 4 

Vejl. udsalgspris: 209.980,-

Med læder: 218.980,-

Alpina 743 UX   

ny køjevogn til børnefamilien med masser 
af komfort og rummelighed samt dejlige 
brede køjer til ungerne.
indretning: Rummelig og dejlig rundsiddegruppe 
i vognens front. 2 brede køjer i vognens midte ved 
siden af TV-skab med lækkert udtrækssystem så man 
kan se TV både fra rundsiddegruppen og fra køjerne. 
Lækkert køkken i vognens midte med alt i udstyr 
mens et stort toiletrum og dobbeltseng med ekstra 
klapkøje udgør vognens bagende. Udvendigt er et 
ekstra opbevaringsrum til f.eks. skiudstyret.
Udstyret omfatter bl.a.: ALDE centralvarmesy-
stem • Vandbåren gulvvarme • 190L køl/frys • Spinflo 
gaskomfur med bageovn • Emhætte • stort HEKI 
ovenlysvindue • Radio/CD/MP3 afspiller • integreret 
hjulafdækning • alu-fælge • Elektrisk lysstyring • stort 
opbevaringsrum med direkte adgang fra forteltet • 
Lasteluge til skiudstyr… og meget mere...

Alpina 613 PC   

Toppen af komfort – her får man to drejba-
re lænestole, i ægte læder, med tilhørende 
fodskammel, placeret bagerst i vognen.
indretning: I fronten er vognens toiletrum og den 
dejlige soveafdeling med lamelbund og koldskums-
madrasser placeret. Køkken og U-siddegruppen er 
placeret i midten af vognen, mens der er dømt lounge 
og afslapning i vognens bagende der er møbleret med 
rigtigt komfortable lænestole og en puf.
Udstyret omfatter bl.a.: Stort køkken med Spinflo 
komfur med rigtig gasbageovn • 190L køleskab • ALDE 
centralvarme og vandbåren gulvvarme • TV-arm • 
Vellydende radio/CD/MP3 afspiller • Elektronisk lys-
styring med lysdæmpning • ”Luk-let” køkkenskuffer • 
nyt flot ”ishape” design udvendigt • smart integreret 
hjulafdækning • Lasteluge til ski m.m.

Alpina 663 PT   

Flottere og mere elegant familievogn skal 
man lede længe efter og indretningen 
tilfredsstiller selv de store børnefamilier.
indretning: Der er god plads til hele familien 
– hvert familiemedlem har hver sin fast opredte 
soveplads - forældresoveværelset endda med en 
fritstående dobbeltseng. Rundsiddegruppen i midten 
af vognen er stor og komfortabel og af de 3 køjer i 
vognens bagende er den nederste fleksibel således 
pladsen kan bruges til opbevaring med adgang fra en 
serviceluge.
Udstyret omfatter bl.a.: Alu-fælge • AKS sikker-
hedskobling • konstruktion i bomstærkt glasfiber • 
ALDE centralvarme og vandbåren gulvvarme • 190L 
køleskab med separat frostboks • emhætte • ”luk-let” 
køkkenskuffer • nyt dynamisk udvendigt design... og 
rigtigt meget mere!

Alpina 743 HT   

denne vogn burde faktisk have heddet XXL 
– alt er nemlig stort og rummeligt i denne 
nye model.
indretning: Forenden har klassens største 
hjørnekøkken med alt hvad kokkehjertet begærer. I 
midten findes et sofaarrangement bestående af en 
rundsiddegruppe med en overfor stående sofa – her 
er uforskammet meget plads. 2 store garderobeskabe 
og 2 svæveskabe placeret over enkeltsengene, og i 
vognens bagende er det store luksuriøse badeværelse 
i hele vognens bredde. Sådan!
Udstyret omfatter bl.a.: ALDE centralvarmesy-
stem • Vandbåren gulvvarme • 190L køl/frys • Spinflo 
gaskomfur med bageovn • Radio/CD/MP3 afspiller • 
integreret hjulafdækning • alufælge • Elektrisk lyssty-
ring • separat brusekabine • Lasteluge til skiudstyr… 
og meget mere...

Alpina 663 UK   

Perfekt familievogn fra den større Alpina 
afdeling. Her er plads til den store familie 
med op til 7 sovepladser.
indretning: Alpina 663 UK er delt op i 2 afdelinger 
– en beboelse og en soveafdeling. Stor rundsidde-
gruppe med plads til den store familie i vognens front 
og et stort funktionelt køkken i forbindelse hermed. 
Forældrenes seng er placeret i vognens midte sammen 
med garderobeskab og ved siden af en lille intim sid-
degruppe til børnene. Bag i vognen er der både køjer 
og badeværelse samt skab til opbevaring.
Udstyret omfatter bl.a.: Smart loftmonteret 
og drejbar TV-arm • veludstyret køkken med spinflo 
komfur/ovn og 190L køleskab med frostboks • ALDE 
centralvarme med vandbåren gulvvarme • Elektronisk 
lysstyring • lasteluge til ski • ERGO badeværelse m.m.

Alpina 743 UP  

denne vogn tilhører eliten af campingvog-
ne og er en virkelig en forgænger for den 
ultimative verden af mobil komfort. Her får 
parret masser af plads – også når børn og 
børnebørn kommer på besøg.
indretning: Rummelig og dejlig rundsiddegruppe 
i vognens front og en lækker chaisselong, med et 
lille kaffebord i forlængelse hermed, indbyder til 
afslapning. Veludstyret køkken med alt i udstyr mens 
bagenden indeholder stort toiletrum og dobbeltseng 
med ekstra klapkøje til når barnebarnet er på besøg. 
Udvendigt er et ekstra opbevaringsrum til f.eks. 
skiudstyret.
Udstyret omfatter bl.a.: ALDE centralvarmesy-
stem med vandbåren gulvvarme • Veludstyret køkken 
med 190L køl/frys, stort ”rigtigt” gaskomfur med 
bageovn • Emhætte • stort HEKI ovenlysvindue • ste-
reoanlæg med Radio/CD/MP3 • dekorative tagbøjler • 
alu-fælge • opbevaringsrum med direkte adgang fra 
forteltet… og meget, meget, meget mere...

Totallængde (cm): 937

Total højde (cm): 258

Total bredde (cm): 245

Forteltmål (cm): 1.200

Egenvægt (kg): Ca. 1.850

Antal sovepladser: 7 

Vejl. udsalgspris: 236.980,-

Med læder: 245.980,-

Totallængde (cm): 810

Total højde (cm): 258

Total bredde (cm): 245

Forteltmål (cm): 1.075

Egenvægt (kg): Ca. 1.550

Antal sovepladser: 4 

Vejl. udsalgspris: 217.980,-

Med læder: 226.980,-

Totallængde (cm): 845

Total højde (cm): 258

Total bredde (cm): 245

Forteltmål (cm): 1.125

Egenvægt (kg): 1.660

Antal sovepladser: 6+1 

Vejl. udsalgspris: 214.980,-

Med læder: 223.980,-

Totallængde (cm): 934

Total højde (cm): 258

Total bredde (cm): 245

Forteltmål (cm): 1.200

Egenvægt (kg): Ca. 1.850

Antal sovepladser: 5 

Vejl. udsalgspris: 237.980,-

Med læder: 246.980,-

Totallængde (cm): 853

Total højde (cm): 258

Total bredde (cm): 245

Forteltmål (cm): 1.125

Egenvægt (kg): 1.660

Antal sovepladser: 7 

Vejl. udsalgspris: 213.980,-

Med læder: 222.980,-

Totallængde (cm): 937

Total højde (cm): 258

Total bredde (cm): 245

Forteltmål (cm): 1.200

Egenvægt (kg): Ca. 1.850

Antal sovepladser: 4 

Vejl. udsalgspris: 236.980,-

Med læder: 245.980,-

ny MOdEL

ny MOdEL

ny MOdEL

 VIDSTE DU…
…at du på Adria’s serviceside bl.a. kan 

downloade manualer, vejledninger, 
kataloger og tidligere campingmagasiner?

 http://web.adria.dk



34
procent kontantrabat får 
du hos Falck med DCU

20
procent får du
i rabat på DCU’s
campingpladser

12
år. Dér stopper muligheden
for, at børn overnatter gratis

21
campingpladser hører under DCU

8
gange om året får
du Camping-fritid gratis
ind ad brevsprækken

98
campingfamilier har i år vundet 
præmier gennem DCU

65
år og derover udløser store 
prisreduktioner i DCU

1
gang om året – i april – mod-
tager du som medlem en stor
bog med rabatter, der batter

7
kredse i DCU byder velkommen
med arrangementer og ture

14
øre får du i rabat på benzin
som ny Statoil-kunde

40
nye rabatter får du med 
Club-September og DCU

85
engagerede ansatte i DCU 
arbejder for, at du får 
den bedste campingferie

15
januar udkommer Danmarks
eneste campingbog med flere tusinde pladser
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