
DANES NOVA ZVEZDA. 
JUTRI IKONA.

Supersonic



Odkrijte več na www.newsupersonic.com



#inspiringadventures



Prefinjena, elegantna zasnova in brezčasna zmogljivost.

Supersonic
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Zasnova

Dizajn je v ospredju vsega. Povsem nov dizajn, inovativen, 
eleganten in prefinjen, s pozornostjo posvečeno najmanjšim 
podrobnostim.

Supersonic. Novi Adrijini integrirani avtodomi, 
vrhunec naše ponudbe, za najboljše v zasnovi, 
zmogljivosti, inovativnosti in izkušnjah.

Novi Supersonic je na krilih oblikovanja 
navdihnjen z najnovejšo zasnovo jaht, domov 
in avtomobilov, namenjen pa je tistim s strastjo 
za prefinjeno uglajenost in zmogljivost.

Je popolnoma integriran na Mercedes-Benzu, 
sinonimu za razkošno, elegantno zasnovo in 
natančen inženiring ter ultimativnem baznem 
vozilu za avtodome.

Naš cilj
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Moč mu daje Mercedes-Benz. Avtodom, zasnovan za 
vožnjo na cesti in vsakodnevne potrebe, vse leto.

Zmogljivost
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Pametno in udobno bivanje.Najnovejše inovacije na 
področju varnosti voznika in enostavnega bivanja v 
avtodomu s številnimi navdihnjenimi novimi rešitvami.

Inovacije

8_ Supersonic



Udobje in praktičnost. Izjemna, brezkompromisna izkušnja 
vožnje in bivanja.

Izkušnje
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Zasnovano z 
namenom

VEČ TEHNIČNIH PODATKOV NA 
STRANI WWW.NEWSUPERSONIC.COM

10_ Supersonic

Vse je skrbno zasnovano, razvito 
in testirano, da bi vam zagotovili 
varnost, udobje in užitek. Izdelano je 
za dolgotrajno uporabo.
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LETNA*ADRIJINA
garancija

2

VODOTESNOST

LETNA*ADRIJINA
garancija
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OGLED
NA SPLETU

KONSTRUKCIJA KAROSERIJE 
Karoserija Adria Comprex z GFK in aluminijem za zmanjšanje teže. Konstrukcija 
zagotavlja prednosti raztezne moči lesa, vzdržljivosti poliestra in sposobnosti 
poliuretana, da preprečuje nastanek vlage.

NADZOR BIVALNEGA OZRAČJA _ Izdelana je 
po Adrijinih standardih Thermo-build, z optimiziranimi 
izolacijskimi materiali, natančno zasnovano zasnovo 
ogrevanja in Adrijinim sistemom pretoka zraka Air Flow.

Polavtomatski nadzor bivalnega ozračja Tempmatik, serijsko.     
Ogrevalni sistem Alde compact 3030 za popolno udobje 
brez hladnih predelov.  

Na voljo je tovarniško vgrajena klimatska naprava.
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Na spletnem mestu 
www.newsupersonic.com vas čakajo 

360-stopinjski sprehodi po vozilih, 
tlorisi, tehnični podatki o specifikacijah 

in naš konfigurator izdelkov. 

Široka bivalna vrata (650 mm) s skritimi 
tečaji, dvosmerno ključavnico, oknom, ki 

zagotavlja zasebnost, in notranjim prostorom za 
shranjevanje. 

Zunanja širokokotna ogledala, ki so električna  
in ogrevana. 

Centralna servisna škatla za priključke na enem 
mestu, dostopna od zunaj in znotraj. Vsebuje 

vtičnico, TV-anteno in prostor za shranjevanje.

 Posoda za pitno vodo, optimalno nameščena in 
z veliko prostornino (150 l). Elektronski sistem za 

odstranjevanje pitne in odpadne vode. 

Opcijsko tenda z adapterjem.

Nekatere funkcije niso na voljo pri vseh modelih. Specifikacije in tehnični opis posameznih modelov najdete na www.adria-mobil.com *Veljajo splošni pogoji. Za več podrobnosti  
 obiščite spletno mesto.

DVOJNI POD _ Pod v enem nivoju, s prostorom 
pod njim za integrirane pripomočke, izolacijo in 
shranjevanje.



Osupljivo novo oblikovanje, čiste avtomobilske linije in dinamičen slog, ki 
združuje značilen Adrijin videz z baznim vozilom Mercedes-Benz in kovinsko 

srebrno barvo zunanjosti. 

Široka bivalna vrata (650 mm) s skritimi tečaji, dvosmerno ključavnico, oknom, 
ki zagotavlja zasebnost, in notranjim prostorom za shranjevanje.. 

ZUNANJOST _ Nagnjena zadnja stena z 
difuzorjem zraka, kamero za vzvratno vožnjo 
in večfunkcijskimi lučmi Hella LED.     

Ekskluzivna prednja maska z dnevnimi 
lučmi HELLA in moduli Bi-LED, integriranim 

odbijačem in meglenkami LED. 

Zunanja širokokotna ogledala, ki so 
električna in ogrevana.
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Mercedes-Benz. 
Natančna in dovršena izdelava za 
brezčasno delovanje, varnost in 
uporabniku prijazne funkcije.

OS Model MENJALNIK Motor  2.0 110 KW/150 KM 2.0 125 KW/170 KM

2 osni

780 DC
Ročni menjalnik 6G Sprinter 415 CDI Standardna oprema /

Samodejni menjalnik 9G-TRONIC Sprinter 415 & 417 CDI Opcija Standardna oprema

780 SL
Ročni menjalnik 6G Sprinter 415 CDI Standardna oprema /

Samodejni menjalnik 9G-TRONIC Sprinter 415 & 417 CDI Opcija Standardna oprema

3 osni
890 LC Samodejni menjalnik 9G-TRONIC Sprinter 417 CDI / Standardna oprema

890 LL Samodejni menjalnik 9G-TRONIC Sprinter 417 CDI / Standardna oprema

Za tehnične podrobnosti in standarde/možnosti po tlorisih glejte www.newsupersonic.com 

DISTANCE
3290

DISTANCE
2770

DISTANCE
3770

DISTANCE
3335

DISTANCE
4017

DISTANCE
4180

Supersonic (M-B) Sonic (Fiat)

Mercedes-Benzova zasnova kabine in vozna 
izkušnja, enostavne funkcije povezljivosti in 
mehki črni usnjeni elementi.

Varnostne funkcije vozila Mercedes-Benz, 
vključno z aktivno pomočjo pri zaviranju, 
aktivnim nadzorom voznega pasu in aktivno 
pomočjo za ohranjanje razdalje. Senzorski 
sistem Mercedes-Benz, ki za dodatno 
varnost uporablja radar kratkega dosega.     

Zaslon na dotik Mercedes-Benz User 
Experience (MBUX) z inteligentnim 
glasovnim upravljanjem in možnostmi 
nadgradnje za brezžično polnjenje ter 
navigacijo.
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Motor. 
Najnovejša zasnova in zmogljivost 
motorja Mercedes-Benz za velik navor 
in užitek v vožnji.

PODVOZJE _ Zmogljiva šasija s širokim kolotekom AL-KO z 
elektronskim stabilnostnim programom (ESP).     

Dvo- in triosni modeli, ki podpirajo štiri navdihnjene tlorise. 
Lahka šasija omogoča večjo nosilnost.  

65-litrski rezervoar za gorivo je del standardne opreme, izbirno 
pa je na voljo tudi 92-litrski rezervoar za dodaten doseg; z 
ločenim polnjenjem AdBlue.   

OPIS 780 DC 780 SL 890 LC 890 LL

Polavtomatski nadzor bivalnega ozračja TEMPMATIK Standardna oprema s s s s

Tempomat Mercedes-Benz Standardna oprema s s s s

Volan z večfunkcijskimi gumbi Standardna oprema s s s s

Električna parkirna zavora Standardna oprema s s s s

Zračna blazina za voznika in sovoznika Standardna oprema s s s s

Držalo za kozarčke na voznikovem in sovoznikovem 
sedežu

Standardna oprema s s s s

Žarometi Full-LED Standardna oprema s s s s

Večfunkcijske zadnje LED-luči Standardna oprema s s s s

Sedeži v kabini, oblazinjeni s tekstilom za dnevni prostor Standardna oprema s s s s

Aktivna pomoč pri vzdrževanju razdalje DISTRONIC Opcija o o o o

Večpredstavnostni sistem MBUX Opcija o o o o

Digitalna kamera za vzvratno vožnjo Opcija o o o o

Za tehnične podrobnosti in standarde/možnosti po tlorisih glejte www.newsupersonic.com

Dizelski motorji Euro6 2,0 l s 150 KM in 170 KM z 
največjo močjo in navorom.

Sodobni 9G-Tronic (samodejni) menjalnik in sistemi 
pomoči pri vožnji za zmogljivost, varnost, vodljivost 
in udobje ali pa ročni menjalnik 6G.     
Motor in menjalnik si lahko ogledate v spodnji 
preglednici.   
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Vodilo je vizija brezkompromisnega 
udobja v sodobnih bivalnih prostorih 
za razkošno in enostavno bivalno 
udobje ter praktičnost.

Zasnovano 
za bivanje

POVZDIGNITE SVOJE ČUTE _ 
Elegantna notranjost, obl ikovana glede 
na vaš način živl jenja, za občutek 
neverjetnega ugodja.
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Povsem novi bivalni prostori za druženje in zasebnost, 
s funkci jami, ki j ih potrebujete.
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Sodoben dnevni prostor 
odprtega tipa z nizko 
pregradno steno in 
sedežno skupino v obliki 
črke L ali z dvojno zofo, z 
novim slogom šivanja pri 
sediščih.

DNEVNI PROSTOR

SEDEŽI AGUTI _ Brezkompromisno 
udobje z nastavljivimi funkcijami in 
dodatnim zračnim blaženjem. Aguti GIS 
Liner je del standardne opreme, Liner 3 
pa je na voljo izbirno.
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_ Dinette features exclusive retractable seatbelt 
support for more safety and comfort, can be 
stowed away when not moving. 

_ Extendable and rotatable table for f lexibi l i ty, 
with a choice of White or Grey table top. Use 
as a coffee table or dining table, with unique 
extension system (on selected layouts).

_ Innovative l ighting, with four pre-set ambiances 
and easy control system.

_ Mult imedia wall with TV holder (up-to 32’’), 
USB port and phone-charger plate and power 
sockets. Powerful sound system with 4 speakers 
and Bluetooth® connectivity. 

_19Supersonic
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Inovativna razsvetl java, s štir imi vnaprej 
nastavl jenimi vzdušj i in enostavnim sistemom 
upravl janja. 

Večpredstavnostna stena z nosi lcem za televizor 
(32’’), vhodom USB, ploščo za polnjenje telefona 
in vtičnicami. Zmoglj iv zvočni sistem s štir imi 
zvočniki in povezavo Bluetooth®.

Sedežna skupina ima ekskluzivno zložl j ivo oporo 
za varnostni pas za večjo varnost in udobje, ki jo 
lahko pospravite, ko se ne premikate. 

Raztegl j iva in vrt l j iva miza za pri lagodlj ivost, z 
možnostjo bele al i  sive mizne plošče. Uporabite 
jo lahko kot klubsko mizico al i  jedi lno mizo, saj 
ima edinstven sistem razšir itve (pri izbranih 
t lorisih).
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Inovativna kuhinja v domačem 
slogu z več prostora in najboljšimi 
aparati.

KUHINJA

Integrirana kuhalna plošča in pomivalno korito, s prilagodljivo 
pipo in več delovnega prostora. Izbira med masivnim pultom 
HPL ali tankim pultom Kerrock. Veliki predali na mehko 
zapiranje in centralno zaklepanje. 177-litrski absorpcijski 
stolpni hladilnik z zamrzovalnikom TEC kot del standardne 
opreme (ali 142-litrski hladilnik/35-litrski zamrzovalnik) z 
odpiranjem z dvojnim tečajem in upravljanjem na dotik.

Integrirana plinska pečica z žarom. 
Kavni aparat Nespresso® (izbirno). 
Alde Aqua Clear za varnejšo vodo pri kuhanju, prhanju in 
umivanju (izbirno).
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NADZORNA PLOŠČA

Adri j ina digitalna nadzorna plošča za 
enostavno upravl janje razsvetl jave in kl jučnih 

pripomočkov. Pametna razsvetl java, ki 
vkl jučuje ref lektorje, LED-luči in razpoloženjska 

sveti la v vseh bivalnih prostorih. Adri j ina 
mobilna apl ikaci ja za pametni nadzor MACH.

Inovativno zasnovane rešitve za 
shranjevanje z velikimi omarami, 
omaricami in predali. 
Velika garaža z višino 123 cm 
(odvisno od tlorisa) z LED lučmi, 
vtičnicami in zunanjim tušem. 
Pametna omarica za shranjevanje na 
sovozniki strani. 
Dodaten prostor za shranjevanje v 
dvojnem podu.

SHRANJEVANJE

RAZSVETLJAVA

MOŽNOST SPREMINJANJA VZDUŠJA V 
CELOTNEM VOZILU

z LED-lučmi, ref lektorj i  in razpoloženjskimi 
sveti l i  na pametno upravl janje.

Pametna razsvetl java, ki vkl jučuje ref lektorje, 
LED-luči in razpoloženjska sveti la v vseh 

bivalnih prostorih.
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Glavna spalnica z veliko osrednjo 
zakonsko posteljo (1500 x 1950 mm) ali 
vzdolžnimi posteljami (2000 x 800 mm) 
z električnim nastavljanjem, letvenimi 
okvirji in vzmetnicami Luxe.

SPALNICA

Elegantne stenske obloge in 
vzglavje iz teksti la al i  umetnega 
usnja.     

Garderobne omare z osvetl jenimi 
profi l i ;  prostor za shranjevanje pod 
postel jo in nadglavne omarice.

PODSTREŠNA POSTELJA
Močna, lahka sprednja podstrešna postelja 
(1900 x 1500 mm) s prezračevanjem in 
skritim električnim mehanizmom za brezhibno 
delovanje. Vzmetnica Kaltshaum in dva 
reflektorja.
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100%

pranje pri 40° sušenje na zraku, 
ne strojno

zračno pleten 
tekstil

zadrga brez bakterij brez neprijetnih 
vonjav

brez statike100% naravno brez strupov

TEKSTIL ZAŠČITA SILVER PROTECTION
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s u p e r s o n i c



Pri lagodite svojo izbiro s pultom vrhunske kakovosti (Sol id HPL 
al i Kerrock). 

Ločena tuš kabina s tuš stolpom Alde, stenskim ogrevanjem, 
držalom za brisače in obešalniki.

Velika in razkošna kopalnica, ki razvaja s 
kakovostno opremo, osvetlitvijo in shrambo.

KOPALNICA, KI RAZVAJA
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KAKO DELUJE APLIKACIJA MACH

Nadzor okolja na dosegu roke in na daljavo z mobilno aplikacijo Adria MACH za pametni nadzor, ki nadzoruje 
ogrevanje, hlajenje in druge pripomočke v vozilu.

Adria Mach

MACH

Za lokalni nadzor ključnih funkcij 
(nadzorna plošča, ogrevanje, 
klimatska naprava**, hladilnik, 

razsvetljava, vodna črpalka, nivo 
rezervoarja za vodo in stanje 

baterije) uporablja Bluetooth®. 
Omogoča tudi spremljanje zunanje 

in notranje temperature ter 
zagotavlja osnovne informacije o 

vozilu in podatke o niveliranju.

MACH PLUS 

Za lokalno in daljinsko upravljanje ključnih 
funkcij s statističnimi podatki in funkcijo 
napovedi (nadzorna plošča, ogrevanje, 

klimatska naprava**, hladilnik, razsvetljava, 
vodna črpalka, nivo rezervoarja za vodo in 
stanje baterije) uporablja Bluetooth®, Wi-Fi 

in LTE. MACH plus spremlja tudi zračni 
tlak in zunanjo vlago ter omogoča dostop 
do interaktivnih uporabniških priročnikov, 

informacij o vozilu in podatkov o niveliranju, 
pa tudi funkcije dostopne točke mobilne 
pisarne prek povezave Wi-Fi* (dostop do 

spleta, IP-radia in televizije).

*potrebna je kartica SIM.
** če je vozilo opremljeno s to možnostjo

NAMESTITE 
aplikacijo iz trgovine Google Play ali Apple Store ali 

obiščite spletno stran adria-mobil.com/mach

USTVARITE
svojo Adrijino ID-kodo.

POVEŽITE SE
s svojim vozilom.

UŽIVAJTE
v izkušnji, prilagojeni posebej za vas.

ZA ENOSTAVNEJŠE ŽIVLJENJE.

Odkrijte več na spletnem mestu www.adria-mobil.com/MACH
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Navdihnjeni tlorisi. 
Koncept tlorisov in konstrukcije, po katerem je vse na 
svojem mestu, je plod več desetletij učenja, ki ga Adria 
skrbno izrablja pri zasnovi vsakega tlorisa za Supersonic.
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Podvozje
Mercedes Benz

Medosna razdalja (mm)
4.300

Motor
 415 CDI 2.0 150 KM  

(417 CDI 2.0 170 KM opcijsko)

Teža (kg) 
4.500

Dimenzije (mm) 
Skupna dolžina: 7.830

Skupna šir ina: 2.305
Skupna višina: 2.950

GLAVNI TEHNIČNI PODATKI

Idealna razporeditev za par, z veliko zasebno spalnico, velikim bivalnim prostorom z dvema zofama, 
ki sta obrnjeni ena proti drugi, in sprednjo podstrešno posteljo. Štirje homologirani sedeži in štiri 
ležišča.

780 DC
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GLAVNE ZNAČILNOSTI Standardna 
oprema

Velik bivalni prostor s sedišči, ki so obrnjena drug 
proti drugemu 

√

Glavna spalnica z osrednjo posteljo in nočnimi 
omaricami

√

Prostor za shranjevanje pod posteljo in stranske 
omare

√

Velika kuhinja (1100 x 750 x 650 mm) √

177-litrski stolpni hladilnik z zamrzovalnikom TEC √

Podstrešna postelja (1900 x 1500 mm) √

Ločena tuš kabina √

150-litrski rezervoar za pitno vodo in 150-litrski 
rezervoar za odpadno vodo 

√

Na spletnem mestu www.newsupersonic.com 
vas čakajo 360-stopinjski sprehodi po vozilih, 
tlorisi, tehnični podatki o specifikacijah in naš 

konfigurator izdelkov. 

Št. homologiranih sedežev: 4 Št. ležišč: 4

OGLED
NA SPLETU
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Na spletnem mestu www.newsupersonic.com 
vas čakajo 360-stopinjski sprehodi po vozilih, 
tlorisi, tehnični podatki o specifikacijah in naš 

konfigurator izdelkov. 

OGLED
NA SPLETU

Idealna postavitev za par, z veliko zasebno spalnico, velikim bivalnim prostorom v obliki črke L s 
premično zofo in sprednjo podstrešno posteljo. Štirje homologirani sedeži in štiri plus ena ležišča.

780 SL Podvozje
Mercedes Benz

Medosna razdalja (mm)
4.300

Motor
415 CDI 2.0 150 KM  

(417 CDI 2.0 170 KM opcijsko)

Teža (kg) 
4.500

Dimenzije (mm) 
Skupna dolžina: 7.830

Skupna šir ina: 2.305
Skupna višina: 2.950

GLAVNI TEHNIČNI PODATKI
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GLAVNE ZNAČILNOSTI Standardna 
oprema

Sedežna skupina s premično zofo in oporo za noge √

Glavna spalnica z dolgimi posteljami √

Prostor za shranjevanje pod posteljo √

Velika kuhinja (1100 x 750 x 650 mm) √

177-litrski stolpni hladilnik z zamrzovalnikom TEC √

Podstrešna postelja (1900 x 1500 mm) √

Ločena tuš kabina √

150-litrski rezervoar za pitno vodo in 150-litrski 
rezervoar za odpadno vodo 

√

Št. homologiranih sedežev: 4 Št. ležišč: 4+1
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Daljše vozilo, idealna postavitev za par ali družino, z večjim bivalnim prostorom in dodatnim prostorom 
za shranjevanje. Velika zasebna spalnica in sprednja podstrešna postelja. Štirje homologirani sedeži in 
štiri ležišča. Na voljo samo z motorjem Mercedes-Benz 417 CDi 2,0 l 170 KM kot standardno opcijo.

890 LC Podvozje
Mercedes Benz

Medosna razdalja (mm)
4.800

Motor
417 CDI 2.0 170 KM

Teža (kg) 
5.500

Dimenzije (mm) 
Skupna dolžina: 8.900

Skupna šir ina: 2.305
Skupna višina: 2.950

GLAVNI TEHNIČNI PODATKI
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GLAVNE ZNAČILNOSTI Standardna 
oprema

Velik dnevni prostor (1600 x 1000 mm), v katerem 
lahko sedi šest oseb

√

Glavna spalnica z osrednjo posteljo in nočnimi 
omaricami

√

Prostor za shranjevanje pod posteljo in stranske 
omare

√

Velika kuhinja (1100 x 750 x 650 mm) √

177-litrski stolpni hladilnik z zamrzovalnikom TEC √

Podstrešna postelja (1900 x 1500 mm) √

Velika kopalnica, ki razvaja √

Ločena tuš kabina √

150-litrski rezervoar za pitno vodo in 150-litrski 
rezervoar za odpadno vodo 

√

Na spletnem mestu www.newsupersonic.com 
vas čakajo 360-stopinjski sprehodi po vozilih, 
tlorisi, tehnični podatki o specifikacijah in naš 

konfigurator izdelkov. 

OGLED
NA SPLETU

Št. homologiranih sedežev: 4 Št. ležišč: 4

_35Supersonic

s u p e r s o n i c



Na spletnem mestu www.newsupersonic.com 
vas čakajo 360-stopinjski sprehodi po vozilih, 
tlorisi, tehnični podatki o specifikacijah in naš 

konfigurator izdelkov. 

OGLED
NA SPLETU

Daljše vozilo, idealna razporeditev za par ali družino, z večjim bivalnim prostorom, večjo kopalnico 
in dodatnim prostorom za shranjevanje. Velika zasebna spalnica in sprednja podstrešna postelja. 
Štirje homologirani sedeži in štiri plus ena ležišča. Na voljo samo z motorjem Mercedes-Benz  
417 CDi 2,0 l 170 KM kot standardno opcijo.

890 LL Podvozje
Mercedes Benz

Medosna razdalja (mm)
4.800

Motor
417 CDI 2.0 170 KM

Teža (kg) 
5.500

Dimenzije (mm) 
Skupna dolžina: 8.900

Skupna šir ina: 2.305
Skupna višina: 2.950

GLAVNI TEHNIČNI PODATKI
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GLAVNE ZNAČILNOSTI Standardna 
oprema

Velik dnevni prostor (1600 x 1000 mm), v katerem 
lahko sedi šest oseb

√

Glavna spalnica z dolgimi posteljami √

Prostor za shranjevanje pod posteljo √

Velika kuhinja (1250 x 750 x 650 mm) √

177-litrski stolpni hladilnik z zamrzovalnikom TEC √

Podstrešna postelja (1900 x 1500 mm) √

Ločena tuš kabina √

150-litrski rezervoar za pitno vodo in 150-litrski 
rezervoar za odpadno vodo 

√
Št. homologiranih sedežev: 4 Št. ležišč: 4+1
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LEATHER HARRY 

TEXTILE LLOYD LEATHER CARTER LEATHER EDWARD 

LEATHER MATHISSE VEGAN LEATHER SVERRE

PIASENTINA HPL   

KUHINJSKI IN KOPALNIŠKI PULTI STENSKA OBLOGA

OPCIJSKO
z vsemi 
kombinacijami usnja 
in tekstila

STANDARD 
z možnostmi Harry, 
Mathisse

s u p e r s o n i c

OBIŠČITE 
www.newsupersonic.com za več informacij.

Prilagoditev

OBLAZINJENJE _ Izbirajte med možnostmi usnja, tekstila in kompletov blazin.

Prilagodite svoj Supersonic z izbranimi kuhinjskimi in kopalniškimi pulti, 
mehkim pohištvom, kompleti blazin in tovarniško nameščenimi možnostmi.

Po naroči lu so na vol jo naslednje možnosti:

• PREDŠOTOR 

• KLIMATSKA NAPRAVA 

• NAPAJALNI KOMPLET 

• SOLARNE PLOŠČE 

• STOJALO ZA KOLESA 

• VLEČNA KLJUKA

Tovarniško nameščene 
možnosti

KOLESA _ Izbira kompletov litih platišč, 
izdelanih posebej za Mercedes-Benz Sprinter, 
v črni polirani mat ali sijajni antracitni barvi 
Mistral.

PREMIUM KERROCK   STANDARD 
z možnostmi Lloyd, 
Carter, Edward, 
Sverre
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Zastopniki

STRAST _ Več kot 50 let izkušenj, veščin in strasti, prenesenih v 
vsako vozilo.  

NAVDIHNJENA ZASNOVA _ Avtodomi, zasnovani za bivanje in 
oblikovani tako, da najbolje služijo svojemu namenu.     

PROIZVODNJA SVETOVNEGA RAZREDA _ Napredni proizvodni 
obrati s certifikatom ISO 9001 EFQM s petimi zvezdicami.     

TRAJNOSTNOST _ Predanost trajnostnemu razvoju ter 
preprečevanju in zmanjševanju vplivov na okolje.  

NAJVIŠJA KAKOVOST _ Vrhunske tehnike izdelave in nadzora 
kakovosti za trpežnost in zanesljivost.   

MIREN SPANEC _ Najboljša garancija med konkurenco, podpora 
skrbno izbranih zastopnikov za Adria Supersonic v vsaki državi, 
dobava rezervnih delov in poprodajne storitve svetovnega razreda.     

NAGRAJENA VOZILA _ Neodvisne nagrade za oblikovanje, 
inovacije, kakovost in zadovoljstvo kupcev.     

Oglejte si f i lm o postopku izdelave na spletnem mestu www.adria-mobil.com

Izdelalo podjetje Adria Mobil

Zasnovalo in izdelalo podjetje Adria Mobil, 
vodilni proizvajalec vozil za prosti čas.

Razpoložljivost, modeli in specifikacije se lahko 
razlikujejo glede na državo. Supersonic je na 
voljo samo pri izbranih Adrijinih zastopnikih, za 
informacije obiščite www.newsupersonic.com.
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Katalog je le ilustrativne narave. Slike v katalogu lahko vsebujejo elemente, ki ne sodijo k standardni opremi, ali 
prikazujejo izdelke, ki so na voljo na različnih trgih. V skladu s predpisi se lahko izdelki razlikujejo s tehničnega 
ali komercialnega vidika. Za več informacij pred nakupom stopite v stik z izbranim zastopnikom.

Objava: Adria Mobil, d.o.o.; Umetniška zasnova: PM2; Izdelava: Enigma d.o.o.; Fotografije: Branko Čeak, Jože 
Maček, Jure Horvat, Oblikovanje: Nataša Mandelj Čeak; Naslovnica: PM2; Fotografije življenjskega sloga: Luciano 
Consolini; themediumgray.com; Oblikovanje: Claudia Barberi, PM2; Upodobitve: Inpac d.o.o.; Besedilo: Neil Morley; 
Litografija: Tomo Per; Zahvala: Müller; Tisk: Tiskarna Petrič d.o.o.

ADRIA MOBIL, d.o.o.
Straška cesta 50
8000 Novo mesto
Slovenija
Tel. +386(0)7 393 71 00
Fax: +386(0)7 393 72 00
E-pošta: info@adria-mobil.si
Spletna stran: www.adria-mobil.com

www.newsupersonic.com


