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De ADriA ADorA is De besteller 
van de SloveenSe camper- en 
cArAvAnfAbrikAnt. Het is 
niet voor niets DAt De ADorA 
serie in 2021 uitverkoren is 
om Designelementen uit De 
baanbrekende aStella (je weet wel 
die european innovation award 
winnende caravan die meer weg 
heeft van een vakantiehuiS) mee 
te krijgen. we introduceren de 
SpikSplinternieuwe adora 522 up.

D
e Adria Adora 522 UP is een populaire 
indeling voor twee personen. Al kun-
nen eventuele gasten of kleinkinderen 
een ruime en comfortabele slaap-

plek vinden in de omgebouwde zitgroep. De 
zitgroep vind je in de voorkant van de caravan 
en is een oase van licht. Dankzij de zijramen en 
het dakraam wat bijna naadloos overloopt in het 
panoramavoorraam heb je haast het gevoel dat 
je buiten zit. Er is meer dan genoeg ruimte om 
met een groot gezelschap samen te zijn. De keu-
ken is in het midden tegenover de toegangsdeur 
geplaatst. Achterin de caravan vind je een frans 
bed en links daarvan een toiletruimte. Met een 
vouwgordijn is de slaapkamer te scheiden van de 
leefruimte. De Adora 522 UP heeft standaard een 
maximaal toelaatbaar totaalgewicht van 1.700 
kilogram. Dat mogen alle caravans uit de serie 
minimaal wegen, dus je hoeft opwaardering van 
de as niet meer als optie te bestellen.  

AerodynAmisch
Wat opvalt aan de voorzijde van de caravan zijn 
de volumineuze opbouwdelen. Er zijn twee 
luchtgeleiders aan weerszijden van de Adora 
aangebracht die de luchtstroom dusdanig afbui-
gen dat de Adora volgens Adria de meest aerody-
namische caravan op de markt is. De techniek is 
in de praktijk getest door een Sloveense vlieg-
tuigbouwer die ook betrokken was bij het ont-
werp van de negen meter lange Astella. Tussen 
de luchtgeleiders is een rechthoekig, en daardoor 

Astella inspireert 
nieuwe Adora
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groter, panoramaraam geplaatst dat deels in het 
dak doorloopt. De klep van de disselbak kan over 
de hele breedte worden geopend en heeft naast 
ruimte voor een reservewiel en twee gasfles-
sen ook plek voor andere spullen. De bredere 
toegangsdeur is net als de strakkere vormgeving 
afgeleid van de Astella. Daarvan zien we ook 
enkele kenmerken terug in het interieur.

meer hoofdruimte
Bijvoorbeeld in de keuken waar de bovenkasten 
hol gevormd zijn. Dit zagen we ook in de Astella. 
De vorm heeft een positief ruimtelijk effect 
zonder dat het ten koste gaat van de beschikbare 
opbergruimte. De keuken heeft drie gaspitten die 
naast elkaar liggen. Voor de pitten is veel ruimte 
over om als werkblad te gebruiken. Een leuk de-
tail zijn de met vilt beklede bakjes en plankjes. Je 
kunt ze naar wens aan de rail hangen en ze vul-
len met bijvoorbeeld schoonmaakdoekjes of je 
favoriete kruiden. Ook in de zitgroep is op enkele 
plekken de rails aangebracht, zodat je de bakjes 
kunt verplaatsen. De vilten bekleding vergroot 
de huiselijke sfeer. En dat is nu precies waar 
de designers van Adria naar hebben gestreefd. 
Iedere ruimte is apart benaderd, maar vloeit wel 
in elkaar over. Het keukenblad heeft bijvoorbeeld 
ook een andere kleur dan de laden. En door het 
afwijkende design van de bovenkasten vergele-
ken met de houtkleurige kasten in de zitgroep, 
staat de keuken op zichzelf. De keukenladen zijn 
overigens niet meer over de hele breedte uitge-
voerd, maar opgesplitst. Het draagvermogen per 
lade is daarmee een stuk groter geworden.   

Loungen ALsof je buiten bent
De zitgroep is heel comfortabel en door de 
grote ramen lijkt het haast alsof je buiten zit. 
Naar wens kun je het comfort vergroten door 
de optionele kussens erbij te nemen. Die kun 
je gebruiken als hoofd- of rugkussen. Je hoeft 
alleen nog maar je benen op de bank te leggen 
en je kunt lekker loungen. Je verplaatst dezelfde 
kussens ook gemakkelijk naar het bed. Een 
loungemuziekje zet je gemakkelijk op en speel 
je door middel van bluetooth af via de standaard 
Visaton speakers die subtiel zijn weggewerkt in 
het meubilair. Via Adria’s eigen app MACH op 
je telefoon kun je ook allerlei andere functies 
bedienen op afstand. Ook de handleiding van de 
caravan en de dealerbedrijven in Europa zijn er 
in opgenomen. De app is verkrijgbaar als optie 
en kost € 800. 

stAndAArd zeLfvoorzienend
Met de Adria Adora kun je altijd zelfvoorzie-
nend zijn, want er is standaard een douche aan 
boord. In de toiletruimte is dankzij het banktoilet 
voldoende ruimte om uitgebreid te douchen. 
De spiegel is in twee delen uitgevoerd waarvan 

De bekledingsvariant 
Misty Rose geeft een 
warme sfeer aan de 
zitgroep. Maar ook bij de 
optionele hoofdkussens 
en het hoofdboard van 
het bed komt de kleur 
terug.

Het franse bed achter 
in de caravan heeft een 
luxe Evopore matras. 
Tevens kun je een kant 
van het bed opklappen 
waardoor je de 
opbergruimte onder het 
bed kunt bereiken.

De disselbak is 
uitgevoerd over de hele 
breedte en biedt meer 
dan voldoende plaats 
voor twee gasflessen en 
het reservewiel.

Dankzij het dak- en 
panoramaraam is er 
geen gebrek aan licht in 
de caravan. 

Totale lengte 7.208 mm

Lengte opbouw 5.910 mm

Totale breedte 2.296 mm

Breedte interieur  2.170 mm

Totale hoogte  2.610 mm

Leeggewicht  1.334

rijklaar gewicht  1.416 kg

Maximum gewicht  1.700 kg (standaard)

Laadvermogen  366 kg

Technische gegevens adria adora 522 UP

opbouw: Adria i-exterieur met geïntegreerde elementen, polyester, hagelbestendige zijwanden 
(isolatie dikte 20 mm) en dak (isolatie dikte 25 mm), bodemisolatie 29 mm, eendelige 
toegangsdeur met raam, alle ramen te openen en voorzien van hor en verduistering, hordeur bij 
toegangsdeur, panorama dakvenster.

chassis: Al-ko-chassis met stabilisatorkoppeling en delta-as, disselafdekking, verzwaarde 
uitdraaisteunen, reservewiel met houder, stalen velgen, banden 195 r14 c.

interieur: Meubeldecor rovere naturale Beige, 4 slaapplaatsen, bedmaat frans bed 203 x 
140 cm inclusief Evopore-matras en opklapbare lattenbodem, bedmaat voor 211 x 133 cm, 
meubelbekleding Misty rose (optioneel), toiletruimte met banktoilet, douche, douchegordijn, 
spiegel incl. opbergkast en wastafel.

Techniek: truma ringverwarming met elektrische vloer- bijverwarming is standaard. nieuw bedienbaar 
verlichtingssysteem. Geluidssysteem met verborgen speakers die via bluetooth te bedienen zijn. 
optioneel is de Adria MAch-app verkrijgbaar. daarmee bedien je allerlei functies, ook op afstand. 

Basisprijs all-in*: € 25.395
*All-in wil zeggen dat iedere caravan standaard het volgende heeft: groot dakluik, raam in de voorwand, 
polyester hagelbestendig dak, Al-ko-chassis, Aks, schokdempers, reservewiel, bluetooth ontvanger met 
speakers, usb-aansluitingen, hordeur, verwarming, boiler, warm/koud waterkranen, 2 jaar Adria garantie en 7 
jaar garantie op waterdichtheid. ook BtW en kosten zijn bij de prijs inbegrepen.

achter het bovenste deel opbergruimte is en 
het onderste deel is uit te klappen en herbergt 
een wastafel met kraan. Er is optimaal gebruik 
gemaakt van de beschikbare ruimte. Dankzij 
het melkglas in het raam is het tevens een lichte 
ruimte die goed te ventileren is. 

gezins AdorA
Adria biedt de Adora voor modeljaar 2021 aan 
in maar liefst 11 indelingen. De 613 PK is een 
volledig opnieuw getekende variant die bedoeld 
is voor gezinnen. Er is achter in die variant een 
royale slaap- en speelkamer voor de kinderen 
ontworpen. Met een paar simpele handelingen 
spelen de kinderen op dezelfde kussens als waar 
ze op slapen een spelletje. Het panoramaraam 
boven de slaap- en speelkamer geeft een extra 
ruimtelijk gevoel aan het geheel. De nieuwe ge-
neratie Adora caravans is verkrijgbaar vanaf  
€ 23.995. ■

Bekijk de bijbehorende video 
in de Acsi Magazines app of 
scan de Qr-code



Bestel eenvoudig via: 

www.ACSIClubID.nl/freelife

Houd uw paspoort

  veilig op zak

 Slechts € 4,95 per jaar

Kampeer met ACSI Club ID 

• Vervangend legitimatiebewijs

• Geaccepteerd op bijna 8.800 campings in Europa

• Inclusief WA/BA-verzekering


