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AFMETINGEN EN GEWICHTEN

Totale lengte, incl. dissel (mm) 8650

Opbouwlengte (mm) 7232

Binnenlengte (mm) 6632

Totale breedte (mm) 2460

Binnenbreedte (mm) 2310

Totale hoogte (mm) 2600

Binnenhoogte (mm) 1950

Omloopmaat (cm) 1127/682

Vlakke lengte van het dak (mm) 5350

Leeg gewicht af fabriek (kg) 1691

Rijklaar gewicht (kg) 1781

Max. toelaatbaar gewicht (kg) 2000

Laadvermogen standaard uitvoering (kg) 309

Diktes vloer, zijwanden, dak (mm) 47/33/32,8

Diktes isolatie vloer, zijwanden, dak (mm) 38/29/29

CHASSIS UITRUSTING

Oploopreminrichting 200 V AK 300

Stabilisatorkoppeling Adria All-in

Schokdempers Adria All-in

AL-KO ATC systeem O (5 kg)

Delta as X

Aantal assen 1

Chassis type AL-KO

Verzwaarde uitdraaisteunen X

Disselafdekking X

Aluminium velgen X

Aluminium velgen "ADRIA" O

Bandenmaat 215R14C108

Reservewiel met -houder Adria All-in

Wielkast isolatie X
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Vulstuk wielscherm t.b.v. tochtflap voortent bij i-exterieur Adria All-in

Spatlappen X

OPBOUW

Buitenbekleding voor- en achterwand van ABS Adria All-in

Polyester, hagelbestendiger zijwanden X

Geïntegreerde alu tentprofielen i-exterieur L+R Adria All-in

Polyester, hagelbestendiger dak Adria All-in

Aluminium zijskirts X

Bagageluik rechts (gatmaat) (cm) Adria All-in 34 x 24

Bagageluik links (gatmaat) (cm) Adria All-in 34 x 24, 105 x 27

Adria i-exterieur; Intelligent Innovatief ontwerp met geIntegreerde elementen X

Eendelige toegangsdeur met prullenbakje en raam (incl. hor en verduistering) extra breed 60cm

Hordeur bij toegangsdeur Adria All-in

Alle ramen te openen X

Donker getinte Adria ramen voor meer privacy X

Verduistering en hor bij alle ramen X

Midi Heki 70 X 50 cm ventilatiedakluik Adria All-in

Achterlichten met LED technologie X

Mini Heki ventilatiedakluik dubbellaags, 80cm2 ventilatie X

Dubbellaags getint venster in voorwand Adria All-in

Luxe getint panorama dakvenster "atrium-stijl" met hor en verduistering X

Ruimte voor gasflessen X

Sportieve dakdragers X

Vloer isolatie - Styrofoam 38 mm

Derde remlicht X

INTERIEUR / MATERIALEN

Aantal slaapplaatsen 6 (O=7)

Stapelbedmaten (cm) 179x68, 179x73

Bedmaten voor (cm) 224x145

Bedmaten midden (cm) 200x136

Verstelbaar hoofdeind lattenbodem (muv stapelbed) X

Bed met lattenbodem en springveren matras X
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Luxe afwerking keukenraam met LED verlichting X

Luxe afwerking keukenraam met accessoires X

Hoofdsteunen bij zitgroep X

Meubel decor Cherry Select

Standaard bekleding MT02M2 EDGAR

Optionele bekleding MT02E7 POMMERY

Optionele bekleding MT02M3 MORGAN

Optionele bekleding MT02L1 LEATHER MATHISSE

Sierkussens Warm browns O

Sierkussens Mystic garden O

Decoratieve kussens Adria All-in

Koudschuim in zitgroep X

Decoratieve raambekleding X

Tapijt O (10 kg)

Luxe salontafel met telescopische poot X

Kledingkast bij instap O

KEUKENUITRUSTING

Adria i-keuken (3-pits gasstel, glazen afdekplaat en spoelbak) X

Keukenkraan voor warm en koud water Adria All-in

Kunststof snijplank/spoelbakdeksel Adria All-in

Kunststof afdruipplankje X

Afvalbakje in de keuken X

Keukenventilator X

Koelkast met vriesgedeelte 167 L

Oven X

Voorbereiding magnetron X

Magnetron O (15 kg)

TOILET/DOUCHE RUIMTE

Adria Ergo toiletruimte, concept A

Draaibaar toilet met passieve ventilatie X

Ruimtebesparende wasbak met warm/koud kraan, toiletkast met spiegeldeuren X
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Douchebak X

Aparte douchecabine met douchedeur X

Douchegordijn X

Aparte douchekop X

WATERINSTALLATIE

Vers watertank met buitenvulopening (inhoud) 50 L

Geisoleerde/verwarmde vuil watertank, 39 l. X

Centrale waterafvoer X

Citywateraansluiting X

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

230 V stopcontacten X

12V aansluiting en TV antenne stopcontact met coax kabel X

Signal D+ Preinstalations X

USB aansluiting Adria All-in (2x)

Aardlekschakelaar X

Winterschakelaar X

Hoofdschakelaar verlichting bij toegangsdeur X

Centraal verlichting bedieningsysteem X

LED verlichting plafond X

LED spots X

Leeslampjes bij de zitgroep X

Ambiance verlichting boven de bovenkastjes (LED) X

Ambiance verlichting bovenkastjes X

Ambiance verlichting hoekelementen X

Ambiance verlichting onder het keukenblok X

Verlichting bagageruimte X

Buitenlamp LED X

Montage airconditioning voorbereid X

Controlepaneel X

Acculader met accubak en multifunctionele buitenaansluiting X

13-polige Jäger aansluiting auto-caravan X
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VERWARMING

Alde Compact vloeistof verwarming X

Alde vloeistof vloerverwarming X

Voorbereid op montage airconditioning (dakversie) X

Dakmontage Truma Aventa Comfort 2400 O (30 kg)

GASINSTALLATIE

Ruimte voor gasfles(sen) X

Bevestiging gasflessen X

Gasdrukregelaar X

AUDIO/VIDEO

LCD-arm X

Adria MACH App O (2 kg)

Adria MACH App + gasvoorraad module O (2 kg)

Bluetooth versterker Adria All-in

Luidsprekers t.b.v. bluetooth versterker Adria All-in

ADDITIONAL

3e stapelbed O

Standaard bekleding O

Optionele bekleding textiel O

Optionele bekleding leder O

2 jaar Adria garantie / 7 jaar garantie waterdichtheid Adria All-in

Optionele bekleding Morgan "lederlook" O
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Legal Notice

De informatie op deze website wordt "ongewijzigd" aangeboden en zonder enige garantie, expliciet of impliciet, inclusief (maar
niet beperkt tot) impliciete garanties over verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of het niet schenden van de
rechten van derden. Hoewel de geleverde informatie in principe correct is, kunnen er fouten of onjuistheden voorkomen. In geen
enkel geval zal Adria Mobil aansprakelijk zijn tegenover wie dan ook voor specifieke, indirecte of gevolgschade met betrekking
tot dit materiaal, tenzij veroorzaakt door ernstige nalatigheid of opzettelijk wangedrag.  Het doel van deze website is illustratief.
De website kan foto's tonen die elementen bevatten die niet tot de standaard uitrusting behoren of producten afbeelden die
mogelijk niet in alle markten beschikbaar zijn. Producten kunnen wijzigen in technische specificatie en commerciële details en
met betrekking tot specifieke regelgeving. Het wordt aanbevolen altijd contact op te nemen met uw geselecteerde Adria-dealer
om alle gedetailleerde gegevens voor de aankoop op te vragen. Adria Mobil en haar dochterondernemingen en erkende
distributeurs controleren regelmatig de inhoud van externe links, maar zijn niet aansprakelijk voor de inhoud hiervan. Uitsluitend
de beheerders van de websites waarnaar wij een link bieden, zijn verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina's.

Copyright

Copyright © Adria Mobil d. o. o., Novo mesto, Slovenia 2018-19. All rights reserved. Teksten, afbeeldingen, illustraties,
geluidsbestanden, video’s, animatie bestanden en hun plaatsing op de Adria Mobil websites zijn aan copyright en intellectueel
eigendom onderhevig. Deze objecten mogen niet gekopieerd worden voor commercieel gebruik of distributie, noch mogen ze
aangepast of geplaatst worden op andere sites. Sommige Adria Mobil website kunnen afbeeldingen bevatten die vallen onder
het copyright van derde partijen.

 

Merkrechten

Tenzij anders aangegeven, zijn alle getoonde merken op de Adria Mobil websites onderhevig aan de merkrechten van Adria
Mobil. Dit geldt vooral voor de merken, modelnamen, logo’s en emblemen.

 

Intellectueel Eigendom

Adria Mobil heeft getracht een innovatieve en informatieve website te creëren. We hopen dat u net zo enthousiast bent over het
resultaat als wij. Echter, u dient ook te begrijpen dat Adria Mobil haar Intellectueel Eigendom moet beschermen, inclusief haar
patenten, merken en copyrechten. Ten gevolge daarvan kunt u op geen enkele wijze rechten ontlenen aan het materiaal dat
onder Adria Mobil’s Intellectueel Eigendom valt.

 

Gegevensbescherming

Data bescherming en data beveiliging zijn belangrijk voor ons. Uw gegevens worden verzameld in overeenstemming
met de relevante wettelijke voorwaarden. Wanneer u gebruik maakt van onze diensten kunt u gevraagd worden
persoonlijke gegevens te verstrekken. Het verstrekken van deze gegevens is vrijwillig. Het verwerken en gebruiken van
uw gegevens voor informatiewinning, reclamedoeleinden en marktonderzoek gebeurt alleen na uw expliciete
toestemming. Als u, na het geven van uw toestemming op bovenstaande zaken, ook toestemming geeft dat uw
gegevens worden gebruikt door Adria Mobil, worden uw gegevens ook doorgegeven aan deze partijen. Als dat niet het
geval is, worden uw gegevens niet doorgegeven aan derde partijen. U kunt uw toestemming ieder moment intrekken.

Gedetailleerde informatie is beschikbaar op het toestemmingsformulier waarop u zich kunt inschrijven voor onze
marketing diensten.

 

 

Recht op informatie
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Conform de wetgeving, kunt u op ieder moment en kostenloos, vragen naar informatie over hoe uw gegevens worden
bewaard en welke gegevens worden bewaard met betrekking tot u persoonlijk of uw alias.

 

Verwijderen en corrigeren van gegevens

Op verzoek, zullen wij de gegevens die wij van u hebben direct verwijderen of corrigeren in overeenstemming met de
geldende wetgeving. Neem in zo’n geval alstublieft contact met ons op via avg@adria.nl.

 

Gebruikersgegevens

Als u onze website bezoekt, worden uw IP adres, de website die u naar ons verwezen heeft en details over de pagina’s
die u bezoekt op onze website, automatisch bewaard, samen met de datum en duur van uw bezoek, uitsluitend voor
statische doeleinden. Er wordt geen enkele persoonlijke connectie gemaakt met deze data. Een statistische evaluatie
van deze data wordt volledig anoniem uitgevoerd.

 

Gebruik van cookies

Gegevens worden verzameld en bewaard voor marketing en optimalisatie doeleinden op deze website. Hiervoor
kunnen cookies gebruikt worden. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal bewaard worden in het cachegeheugen
van uw internet browser. Cookies helpen de internet browser opnieuw herkend te worden. Gegevens die worden
verzameld worden niet gebruikt om webbezoekers persoonlijk te identificeren zonder hun toestemming en worden niet
samengevoegd met de persoonlijke gegevens van de persoon waarnaar de alias verwijst. U kunt uw toestemming voor
het verzamelen en bewaren van gegevens op ieder moment intrekken.

Cookies die wij gebruiken:

Name: _ga, _gid
Type: First party, persistent
Doel: onderscheiden van gebruikers en statistieken mogelijk te maken

 

Name: XSFR-TOKEN

Type: First party, persistent
Doel: beschermen van gebruikers voor cross-site request vervalsingsaanvallen

 

Name: Viewed_cookie_policy

Type: First party, persistent

Doel: identificeren van gebruikers die het cookiebeleid al hebben bekeken.

Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Als u geen gebruik wilt maken
van cookies kunt u uw browser instellingen aanpassen.

 

 

Adria Benelux B.V.
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Buitendijks 9

3356 LX Papendrecht

info@adria.nl
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