
Taivas rajana!

Coralin uusi sukupolvi.
Jos etsit uutta matkailuautoa, on aika tutustua uuden sukupolven Coral mallistoon. Täysin uusi muotoilu sisällä ja ulkona, asettaa uudet 
standardit tyylille, tekniikalle, mukavuudelle ja käytännöllisyydelle. Parhaiten myyvistä matkailuautoistamme tuli entistä parempia. 
Adria. Seikkailuittesi inspiraatio.



“Tämä uuden sukupolven matkailuauto nostaa puoli-

integroitujen mallien standardit uudelle tasolle. Olemme 

tutkineet nykyisen Coral mallin ominaisuuksia saaden selville 

mitä ihmiset haluavat. Suunnittelimme ulko ja sisäpuolen 

uudelleen, paransimme mukavuutta ja käytännöllisyyttä.“ 

Matjaž Grm, toimitusjohtaja, 
Myynti ja markkinointi - Adria Mobil

Suunnittelijamme onnistuivat saamaan aikaan 
tyylikkään, aerodynaamisemman uuden profiilin 
uudella etulipalla ja suurella integroidulla 
panoraamaikkunalla. Takaseinä on taaksepäin 
kallistettu, siinä on diffuusori ilmanohjain, uusi 
puskuri ja Hella LED-valot. Väreinä hopea (Supreme) 
ja hopeavalkoinen (Plus-mallit).

Uudessa Coralissa on Adrian tunnusomaiset piirteet, mukaan 
lukien uusi takaseinä, LED-valot, uusi SunRoof® sekä uusi iso 
panoraamaikkuna ja uusi kaksoislattia.

PÄÄKOHDAT:

INSPIROITU DESIGN

AVAIN TOIMINNOT 

K E H I T YS TA R I N A . 

UUSI CORAL, AINUTLAATUISEN TYYLIKÄS JA KÄYTÄNNÖLLINEN 
MATKAILUAUTO.
Adrian kehitysryhmä päätti suunnitella uuden sukupolven Coralin alusta alkaen keskittyen 
ulkonäköön, toiminnallisuuteen ja suorituskykyyn.

Uusi panoraamaikkuna 
on 15% suurempi kuin 
ennen, siinä on integroidut 
kaihtimet ja se on 
avattavissa ilmanvaihdon 
parantamiseksi.

UUSI PANORAAMA 
IKKUNA

Kaksoislattian alla on 13 cm korkea 
tila joka tarjoaa tilan lämpö-, sähkö, 
ja vesi järjestelmille ja toimii myös 
säilytystilana.

UUSI  
KAKSOISLATTIA

Valitse Adria MACH 
mobiilisovellus niin pääset 

etäohjaaman auton toimintoja, 
tutkimaan käyttöohjeita, 

hyödyntämään navigointitietoja ja 
Mobile Office -toimintoja.

ADRIA MACH

ADRIA EXCLUSIVE  
DESIGN SUNROOF®

Uusi Adria Exclusive Design 
SunRoof ® ja iso panoraama 

ikkuna antaa enemmän 
luonnon valoa ja lisää tilan 

tuntua.

Uudet Led-takavalot antavat 
modernin ulkonäön.

UUDET LED TAKAVALOT
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TIIVEYSTAKUU

• Tyylikäs uusi ulkoprofiili parantaa aerodynamiikkaa 

ja taloudellisuutta.

• Uusi tyylikäs lippa, integroiduilla valoilla.

• Uusi kallistettu takaseinä diffuusori ilmanohjaimella,

•   uusi puskuri ja Hella LED valot.

• Polkupyörätelineen esiasennus ja vetokoukku 

lisävarusteena.



Coralissa on oma sisustustyyli, iso Sun Roof kattoikkuna luo valoisan ja avaran 
oleskelutilan. Voit valita Cashmere tai Moro (Supreme malleissa) ja Alpine White 
tai Naturale (Plus mallit) sisustuksen.

Kodinomainen ympäristö tarjoaa upeat asuintilat käytännöllisin ominaisuuksin, 
joita täydentää uusi tekstiilivalikoima. 

Tunne viihtyvyys ja lämpö olosuhteista riippumatta.  Siitä pitää huolen Adria 
Air Flow System, lämmöneristys ja lämmitys Aldella tai Trumalla. Testattu 
ääriolosuhteissa ilmastokammiossamme.

KODIKAS TUNNELMA

SISUSTUS OMINAISUUDETco r a l

“KERRAN 
CORALIA 
KOKEILTUASI 
ON VAIN TAIVAS 
RAJANA”

KATSO 360°
näkymä   

www.adria-mobil.com

OLOHUONE

Uusi ruokailutila matalalla 
väliseinällä ja mukavilla istuimilla. 
Taitettava ja pyöritettävä pöytä 
lisää joustavuutta eri tilanteissa. 
Istuimista saa sängyn ja pöydän 
saa pois jos tarvitaan tilaa.

Nauti tilavista oleskelutiloista ja uudesta 
nykyaikaisesta suunnittelusta.

NYKYAIKAISET ELINTILAT

KOE CORAL 
KATSO ELOKUVA

www.adria-mobil.com



SISUSTUS OMINAISUUDETco r a l

KEITTIÖ

PESUHUONE  

MAKUUHUONE

Parhaiden kotien innoittamana uusi 
S-sarjan keittiö tarjoaa tilavamman 
työtason ja enemmän säilytystilaa. 
Työtasona FENIX NTM® laminaatti-
taso, pehmeästi sulkeutuvat laatikot, 
integroitu pesuallas, 3-liekkinen 
kaasuliesi ja 142 litran absorptio 
jääkaappi. Lisävarusteena saatavana 
uuni ja kahvinkeitin.

Uusi pesuhuone, uudella suihkulla 
ja tyylikkäällä suihkuseinällä. 

Peili spotti-valoilla ja säilytystilaa 
henkilökohtaisille esineille.

Uudet makuuhuoneet 
useilla vuode vaihtoehdoilla 
ja laadukkailla patjoilla. 
Sängyn vieressä ja päällä 
on kaapit spotti-valoilla ja 
USB-pistokkeilla. Sängyn alla 
ja yläpuolella on säilytystilaa.

Kaikki on tarkistettu ja parannettu uusilla ja  innovatiivisilla 
ratkaisuilla, jotka helpottavat elämää.

INSPIROIDUT RATKAISUT

SÄILYTYS

KÄYTÄNNÖLLISYYS
KAHVIKONE

Kuperat yläkaapit kätevällä avausmekanismilla. 
Tarjolla kaksi tyyli vaihtoehtoa ja integroitu 

LED-valaistus. Suuret vaatekaapit ja keittiössä 
suurikokoiset laatikot. Kylpyhuoneessa on 

säilytystilaa myös henkilökohtaisille tavaroille. 
Suuri takatalli, vähintään 120 cm korkea (mallista 

riippuvainen) kahdella ovella sekä 220 V/12 V 
pistokkeilla ja LED-valaistuksella.

Uusi keskitetty huolto-
luukku helpottaa liitäntö-
jä ja uudelleen sijoitettu, 

eristetty 115l raikas 
vesisäiliö.

Nespresso kahvikone 
tekee aina hyvät kahvit. 
Paino 2,3kg, irroitettava 

0,6l vesisäiliö ja 
käytettyjen kapselien 

säiliö.

MULTI-MEDIA

OHJAINPANEELI

Nauti viihteestä multimediaseinällä, jossa on 
TV-pidike (enintään 32 tuumaa), USB-pistoke 
ja puhelimen langaton latauspiste. Uusi sound 
system subwooferilla, piilokaiuttimilla ja 
Bluetooth® järjestelmällä.

Adrian uusi digitaalinen ohjauspaneeli on 
helppo käyttää.



Coral Axess mallit on saatavissa Fiat Ducato tai Citroen Jumper 
alustalla, tarkista tiedot verkkosivuilta.
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670 DC  
P    7485 (mm)  
L    2299 (mm)  4      3

670 DL  
P    7485 (mm)  
L    2299 (mm)  4    3+1

670 DC  
P    7485 (mm)  
L    2299 (mm)  4      3

670 DL  
P    7485 (mm)  
L    2299 (mm)  4    3+1

670 SC  
P    7485 (mm)  
L    2299 (mm)  5      3

670 SL  
P    7485 (mm)  
L    2299 (mm)  5    3+1

670 SLT  
P    7485 (mm)  
L    2299 (mm)  5      3

TEKSTIILIT JA KORISTETYYNYT

KALUSTEET Valitse kalustetyyliksi joko Cashmere tai Moro (Supreme malli) ja Alpine White tai Naturale (Plus mallit).

Valitse tekstiilit valikoimistamme ja lisää persoonallisuutta koristetyynyillä.

TEKNISIÄ
TIETOJA

LISÄÄ

WWW.ADRIA.FI

*Jotkut ominaisuudet eivät ole saatavana kaikkiin malleihin. Tarkemmat tiedot www.adria-mobil.com.

670 SLT  
P    7485 (mm)  
L    2299 (mm)  5      3

670 SL  
P    7485 (mm)  
L    2299 (mm)  5    3+1

Kabe-Adria Oy
Meiramitie 3, 01510 Vantaa

tutustu uuteen coraliin adria-mobil.com

MABEL LEATHER CHARLESNATHAN LEATHER EDWARD

CASHMERE MORO
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ALPINE WHITE NATURALE


