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WYMIARY I MASY
Długość całkowita z uwględnieniem dyszla

9477

Długość (mm)

8090

Długość wewnątrz (mm)

7472

Szerokość całkowita (mm)

2525

Szerokość wewnątrz (mm)

=2310+70

Wysokość całkowita (mm)

2620

Wysokość wewnątrz (mm)

1950

Masa w gotowości do jazdy (kg)

2370

Dopuszczalna masa całkowita DMC / opcjonalnie (kg)

3000

Ładowność (kg)

630

Całkowita grubość podłogi, ścian, dachu (mm)
Grubość izolacji podłogi, ścian, dachu (mm)

47/33/32,8
38/29/29

WYPOSAŻENIE PODWOZIA
Zaczep AK

251S AK300

zaczep AKS

X

Amortyzatory

X

Stabilizator jazdy ATC

O

Oś delta

X

Liczba osi

2

Typ ramy

AL-KO

Wzmocnione podpory narożne

X

Pokrywa dyszla

X

Koła stalowe

X

Felgi aluminiowe

O Adria

Rozmiar opon

185 R14 C 102 (2500

Koło zapasowe

O

Izolacja nadkoli

X

Kołpaki

X

Dekiel

X

Fartuchy przeciwbłotne

O
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NADWOZIE
Przednia ściana i ściana tylna wykonane z termoformowanego ABS

X - silver

Ściany boczne z aluminium

X - silver

Integrated aluminium tent profiles

X

Nadwozie z poliestru

X

Ściany boczne pokryte aluminium

X

Drzwi garażowe po prawej stronie (wymiary w świetle, cm)
Drzwi garażowe po lewej stronie (wymiary w świetle, cm)

800 x 350
450 x 1350, 430 x 325, 800 x 350

Design zewnętrzny I-shape

X

Moskitiera drzwi wejściowych

X

Wszystkie okna otwierane

X

Okna przyciemnione

X

Roleta zaciemniająca oraz moskitiera we wszytskich oknach

X

Okno dachowe Mini Heki 50x50 cm

X - WC

Okno dachowe Heki 2

2X

Okno przednie z szybą podwójną

X - double

Okno panoramiczne

X - radius

Szafka na butlę

X

Markiza

O

Stopień wejściowy luzem

X

Izolacja podłogi styropianem

X

Trzecie światło stop

X

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA
Liczba miejsc do spania

4

Sypialnia, łóżko piętrowe (dł x szer, cm)

/

Sypialnia, przednie łóżka (cm)

2015x1200

Sypialnia, łóżko tylne (dł x szer, cm)

---

Rozkładane łóżko małżeńskie

1960x1508

Regulowane oparcie w łóżku małżeńskim

X

Stelaż łóżka z listwami oraz materacami sprężynowymi

X

Okno w kuchni z oświetleniem LED

X

Kolorystyka mebli

Rovere Lava/Ljubljana
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Textile combination 1

MT02K7 BLUESTAR

Textile combination 2

MT02K8 SILVERSTAR

poduszki dekoracyjne 4 szt.

X

Część mieszkalna z "zimnymi piankami"

X

Koc

O

Kurtyny dekoracyjne

X

Dywaniki podłogowe

O

Stół z drewnianym profilem oraz nogą teleskopową

dinning/tea

WYPOSAŻENIE KUCHNI
3-palnikowa kuchenka gazowa z iskrownikiem, szklaną pokrywą, zlew wykonany ze stali

X

nierdzewnej
Kitchen taps (cold & hot water)

X

Pokrywa zlewozmywaka/deska do krojenia

O

Ociekacz

O

Pochłaniacz

X

Lodówka

167 L
Dometic

Oven

X

Microwave oven preinstallation

X

Mikrofalówka

O

WYPOSAŻENIE ŁAZIENKI
Adria Ergobath type

Spa

Toaleta chemiczna z pasywną wentylacją

-

Toaleta chemiczna, obracana, pasywna wentylacja

X

Foldable washbasin

-

Wash-bowl

-

Washbasin in bedroom

-

Brodzik prysznicowy

X

Odseparowana kabina prysznicowa

X

Shower curtain

-

Bathroom taps (washing+showering)

-

Osobna słuchawka prysznicowa

X
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INSTALACJA WODNA
Zbiornik wody czystej

78 L

Zbiornik wody szarej (l)

O

Integrated waste water tank

O

Central waste water outlet

X

Zewnętrzne przyłącze wody do urządzeń wodnych

X

Water level regulator 20l/50l

O

ELEKTRYKA
Gniazda 230 V

X

12V socket and TV aerial connector with coaxial cable

X

Signal D+ Preinstalations

X

gniazdo USB

X

Main fit switch

X

Winter switch

X

Main light switch at entrance door

X

Central lighting control panel

X

Oświetlenie sufitowe LED

X

Oświetlenie punktowe LED

X

Additional spot lights in sitting area

X

Ambient LED lights over cupboards

X

Ambient LED lights below cupboards

X

Ambient LED lights on corner elements

X

Ambiental LED light at the bottom of kitchen unit

X

Oświetlenie w garażu

X

Oświetlenie przedsionkowe

X

Preinstallation for roof clima device

X

Pnael sterowania

X

Battery charger with battery box and external multifunctional outlet

X

13-pin socket Jaeger

X

OGRZEWANIE / KLIMATYZACJA
Hot-water heating system Alde Compact 3000
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Ogrzewanie podłogowe Alde

X

Smart control Alde

-

Ebeco foil for electrical floor heating system

-

Transformer for electrical floor heating

-

Preinstalacja pod klimatyzację postojową

X

Klimatyzacja dachowa Truma Aventa Comfort

O

Gaz
Gas bottle compartment 2 x 11 kg

X

Gas bottle holder

X

Reduktor gazowy

X

AUDIO/VIDEO
Sound system Bose

X

Uchwyt na TV

X

Preinstallation for car radio with antenna and two loudspeakers

-

Bluetooth transmitter

X

Loudspeakers with preinstallation for bluetooth transmitter

X
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Notka prawna
Informacje na tej stronie internetowej są w faktycznej postaci (ang. „as is”) i bez żadnej gwarancji, wyraźnej lub
dorozumianej, w tym (lecz nie wyłącznie) dorozumianych gwarancji handlowych, przydatności do określonego
celu lub nienaruszania praw stron trzecich. Chociaż podane informacje są uważane za dokładne, mogą zawierać
błędy lub niedokładności. W żadnym wypadku Adria Mobil nie ponosi odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek
osoby za jakiekolwiek szczególne, pośrednie lub wtórne szkody związane z tym materiałem, chyba że
spowodowane jest rażącym niedbalstwem lub umyślnym niewłaściwym postępowaniem. Cel tej witryny jest
poglądowy. Strona internetowa może zawierać zdjęcia, które mogą zawierać elementy, które nie należą do
standardowego wyposażenia lub przedstawiają produkty, które mogą nie być dostępne na wszystkich rynkach.
Produkty mogą się zmieniać pod względem specyfikacji technicznej i szczegółów handlowych oraz w odniesieniu
do konkretnych przepisów. Zalecamy, aby zawsze skontaktować się z wybranym przedstawicielem Adria, aby
uzyskać wszystkie szczegółowe informacje przed dokonaniem zakupu.

Adria Mobil i jej Podmioty zależne i Autoryzowani Dystrybutorzy regularnie monitorują, ale nie ponoszą
odpowiedzialności za treść jakichkolwiek zewnętrznych linków. Operatorzy stron internetowych, z którymi
łączymy, ponoszą wyłączną odpowiedzialność za treść tych stron.
Copyright

Copyright © Adria Mobil d. o. o., Novo mesto, Slovenia 2018-19. All rights reserved.
Teksty, zdjęcia, grafiki, pliki dźwiękowe, animacje i pliki video oraz ich układ na stronie Adria Mobil posiadają
prawa autorskie i podlegają ochronie praw własności intelektualnej. Te obiekty ne moga być kopiowane do
komercyjnego użytku, dystrybucji, nie mogą być modyfikowane ani publikowane na innych stronach. Niektóre
podstrony Adria Mobil zawierają obrazy z prawami autorskimi stron trzecich.

Znaki towarowe

Jeśli nie jest wskazane inaczej, wszystkie marki i znaki towarowe opublikowane na stronie Adria Mobil należą do
Adria Mobil, w szczególności dotyczy to marek, nazw modeli, logotypów i emplematów.
Brak zgód

Adria Mobil zamierzał stworzyć stronę innowacyjną i informacyjną. Mamy nadzieję, że oceniają Państwo nasz
wysiłek równie entuzjastycznie jak my. Mamy jednocześnie nadzieję, że zrozumieją Państwo, iż musimy chronić
swoją własność intelektualną, w tym patenty, znaki towarowe i prawa autorskie. Z tego powodu niniejszym
zastrzegamy, że ani ta strona, ani żaden materiał na nie zawarty nie przekazują, ani nie mogą być przekazane
icencji Adria Mobil żadnej osobie.
Ochrona danych

Ochrona i bezpieczeństwo danych są dla nas ważne. Państwa dane sa przez nas zbierane zgodnie z wymogami
prawa. Podczas korzystania z naszych usług mogą Państwo zostać poproszeni o podanie danych osobowych. Ich
udostępienie jest dobrowolne. Przetwarzanie i wykorzystanie Państwa danych do celów doradczych,
reklamowych i badań rynku odbywa się tylko za Państwa wyraźną zgodą. Jeśli wyrażają Państwo zgodę na
wykorzystanie i przetwarzanie dancyh do ww. celów, wyrażają Państwo także zgodę na wykorzystanie przez
firmę Adria Mobil. Jeśli wyrażając zgodę na powyższe cele, wyrażą Państwo zgodę na wykorzystanie danych
przez firmę Adria Mobil, Państwa dane mogą również zostać przekazane innym stronom. Jeśli tak nie jest,
Państwa dane nie zostaną przekazane innym stronom. Mogą Państwo wycofać swoją zgodę na przyszłe
działania w dowolnym momencie.

Szczegółowe dane dostąpne są na formularzu zgody prezentowanym podczas subskrypcji naszych usług
marketingowych.
Informacja prawna
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Zgodnie z prawem, w każdym czasie i bezpłatnie, mogą Państwo zapytać, czy Państwa dane są przechowywane
(imienne lub pseudonim) i jeśli tak, jakie dane Państwa dotyczące są przechowywane.
Usuwanie i poprawianie danych

Na żądanie usuniemy natychmiast lub poprawimy wszelkie Państwa dane, które posiadamy, zgodnie z
wymogami prawa. W takim przypadku prosimy o kontakt mailowy z Państwa dystrybutorem.

Dane użytkownika

Kiedy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe, Państwa adres IP i strony, które doprowadziły Państwa do
naszej strony, a także szczegóły podstron, które Państwo ogladają, są zapisywane automatycznie, razem z datą
i czasem trwania wizyty, tylko i wyłącznie do celów statystycznych. Nie jest wykonywane połączenie tych
danych z danymi osobowymi. Ocena statystyczna tych danych jest prowadzona tylko w formie anonimowej.

Wykorzystanie cookies (ciasteczka)

Na tej stronie dane zbierane sa do celów marketingowych i optymalizacji. W tym celu mogą być wykorzystane
pliki cookies. Cookies (ciasteczka) to małe pliki tekstowe, które są przechowywane lokalnie w pamięci
przeglądarki odwiedzającego. Cookies pozwalają ponownie zidentyfikować przeglądarkę. Gromadzone dane nie
są wykorzystywane do identyfikacji odwiedzającego bez jego wcześniejszej zdogy i nie będą łączone z danymi
osobowymi odnoszącymi się do osoby, do której odnosi się pseudonim. W dowolnym momencie mogą Państwo
wycofać swoją zgodę na zbieranie tych danych i ich przechowywanie w przyszłości.

Pliki cookies, które używamy
Nazwa: _ga, _gid
Typ: First party, persistent
Cel: Wykorzystywane do rozróżniania użytkowników i umożliwienia analityki.
Nazwa: XSFR-TOKEN
Typ: First party, persistent
Cel: Wykorzystanie do ochrony użytkowników przed atakami dotyczącymi fałszowania żądań między witrynami.
Nazwa: Viewed_cookie_policy
Typ: First party, persistent
Cel: Wykorzystanie do identyfikacji użytkowników, którzy oglądali politykę cookies.
Przez używanie naszej strony, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie tych plików cookies. Jeśli nie wyrażają
Państwo zgody na pliki cookies, prosimy o odpowiednią modyfikację ustawień Państwa przeglądarki.
Business name:

Adria mobil, d.o.o.

Registered office:

Straška cesta 50, 8000 Novo mesto, Slovenija

Telephone

(07) 39 37 100

Fax:

(07) 39 37 200

E-mail (general information):

info@adria-mobil.si
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