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Verdenspremiere på ny lækker 
Adria rejsevogn på Ferie for Alle! 
 
 

Campisternes absolutte favoritindretning hos Adria gennem 10 år 
kommer nu i en helt ny indretning der kan opleves for første gang 
på camping og feriemessen Ferie for Alle. Vognlængden er 4,8 
meter men målt på mængden af udstyr, burde vognen være mindst 
1 meter længere.  

 

 
 
Den mest solgte Adria-model gennem de seneste 10 år – Adora 472 LU kommer nu i en 
helt ny indretning med stort køleskab, bedre køkken, større siddegruppe og nyindrettet 
badeværelse. Modellen, der har fået navnet Adora 482 LU, har verdenspremiere på Ferie 
for Alle i Herning. 
 
Mest solgte model i Danmark i 10 år 
Verdenspremieren »Adora 482 LU« er en videreudvikling af den populære »Adora 472 LU« 
der gennem de seneste 10 år har været den mest solgte model på det danske marked med 
tæt ved 1.500 solgte stk!  
 
Indreteningen vandt danskernes hjerter på grund af den gennemtænkte indretning, det høje 
udstyrsniveau pakket ind i en overkommelig størrelse. Man fik med andre ord rigtigt meget 
campingvogn for pengene.  
 
Adora 482 LU har samme indretning med enkeltsenge med sengeudtrækssystem, 
toiletrum med brusesøjle, nyt lækkert køkken, samt større og mere komfortabel 
siddegruppe. 
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Nu får du meget mere køkken for pengene! 
I den nye Adora 482 LU er der 2 store nyheder i køkkenafdelingen. Det lille køleskab – som 
tidligere år var placeret under køkkenbordet – er fjernet, og der er kommet flere skuffer 
og et skab i køkkensektionen. I vognens modsatte side er der blevet plads til et luksuriøst 
142 L ”slim-line” køleskab med frostboks.  
 
- Med forbedringerne får campisterne markedets lækreste og mest fleksible rejsevogn til 
pengene - fyldt med standardudstyr som gulvvarme, elevation i hovedgærdet på sengene, 
alufælge, tv-arm og nu altså også stort køleskab, bebuder Per Højgaard fra Adria 
Danmark. 
TV-konsollen er placeret i loftet som et udtrækssystem hvilket gør, at man selv kan 
vælge, om ynglings-programmet skal nydes med en kop kaffe i rundsiddegruppen eller 
henslængt i de komfortable senge med hovedgærdet løftet.  
 
Verdenspremiere på Ferie for Alle! 
- Fra forhandlere og kunder har der i flere år været efterspørgsel efter større køleskab 
selv i mindre vogne, og efter et effektivt møde mellem fabrikkens udviklingsteam og ADRIA 
DANMARK, kom vi frem til et nyt layout baseret på storsælgeren Adora 472 LU, der 
samtidig frigav plads til stort køleskab, mere plads i siddegruppen og et bedre indrettet 
badeværelse, forklarer Per Højgaard. 
 
Allerede i løbet af marts lander den første store sending vogne med den nye indretning 
men inden da kan publikum opleve verdensnyheden på Adria’s stand på Ferie for Alle. 
 
Adora-serien komplet nydesignet 
Til sæson 2015 er hele Adora-serien blevet 
gennemgribende forvandlet. Et nyt stort 
ovenlysvindue præger nu vognens forende 
der både giver masser af lys inde i vognen 
og tilfører Adora en nærmest overnaturlig 
”rummelighed”.  
 
- Det store ovenlysvindue giver både lys og 
luft og man knyttes tættere sammen med 
naturen udenfor vognen. Nyt interiør i 
stilrent skandinavisk design og forskellige 
ændringer i indretningerne giver alt 
sammen en campingvogn som udstråler SÅ 
meget kvalitet og luksus som det sjældent 
er set i prisklassen, slutter Per Højgaard. 
 
Vejledende pris på verdensnyheden Adora 482 LU forventes at blive kr. 149.980,-. 
 
 
Adora-serien fås i 10 forskellige indretninger i størrelser fra 4,7 til 6,1 meters længde og til 
priser fra kr. 147.980,-. Læs mere om ny Adora og oplev vognen ”live” hos din nærmeste 
forhandler.  
 
Find forhandler og yderligere information på www.adria.dk. 


