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DIMENSIONER OG VÆGT
Total length including drawbar (mm)

9477

Karosserilængde (mm)

8090

Indvendig længde (mm)

7472

Total bredde (mm)

2525

Indvendig bredde (mm)

2380

Total højde (mm)

2620

Indvendig højde (mm)

1950

Teltskinne - A-mål / underskørt-mål (cm)

1250

Teltskinne - Markisemål (cm)

7122

Egenvægt (kg)

2270

Køreklar vægt

2330

Max. tilladt totalvægt (kg)

3000

Kan fabriksbestilles med større aksel (kg total)
Gulv, væg og tag tykkelse (i alt mm)

47/33/32,8

Isoleringstykkelse (gulv/væg/tag) (mm)

38/29/29

CHASSISUDSTYR
AKS sikkerhedskobling

X

Støddæmpere

X

Delta aksel

X

Antal aksler

2

Chassis type

AL-KO

Stabilform støtteben

X

Træktøjsafdækning

X

Aluminiumsfælge

X

Dæk (dimension)

185 R14 C 102 (2500

Isolerede hjulkasser

X

Integreret hjulafdækning med teltskinne

X

KARROSSERI
Front og bagende med thermoformet ABS

X - silver

Vognsider i aluminium

X - silver
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Glasfiberkarosseri

X

Integreret teltskinne i aluminium

X

Glasfibertag

X

Sideskørt, aluminium

X

Serviceluge - højre (indvendige mål) ( mm )

800 x 350

Serviceluge - venstre (indvendige mål) ( mm )

450 x 1350, 430 x 325, 800 x 350

Modulopbygget front og bagende "i-shape"

X

2-delt panoramadør

X

Myggenet for hele døren

X

Tonede vinduer

X

Mørklægning & myggenet v/vinduer

X

LED baglygter m/curtain teknologi

X - modules

Tagvindue - Heki mini

X - WC

Stort tagvindue - Heki II

2 stk.

"Sky light" panoramavindue

X - radius

Gaskasse / opbevaring

X

Gulvisolering - styrofoam

X

Tredje stoplygte

X

INTERIØR
Antal sengepladser

4

Sengemål front ( mm )

2015x1200

Sengemål bag ( mm )

--1960x1508

Elevation i hovedgærde på fast(e) seng(e)

X

Vinduesafdækning med LED-lys

X

Nakkestøtte i siddegruppe

X

Hyndebetræk

MT02K8 SILVERSTAR

Dekorativt pudesæt

X

Komfortskum i siddegruppe (koldskum)

X

Pyntegardiner

X

Elevationshovedgærde og koldskumsmadras

X

Søjlebordstativ med eksklusiv bordplade

dinning/tea
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UDSTYR I KØKKEN
ADRIA »smart-kitchen« m/blus og vask

X

Kold & varm vand

X

Dækplade t/vask /skærebræt

X

Emhætte

X

Køleskab (størrelse)

167 L

Integreret ovn

X

Preinstallationssæt t/mikrobølgeovn

X

UDSTYR I TOILETRUM
Adria ERGO badeværelse

Spa

Drejbart toilet

X

Brusebund

X

Separat brusekabine

X

Bruseforhæng eller -dør

X

Separat bruseamatur

X

VANDINSTALLATIONER
Indbygget vandtank ( Liter )

78 L

Samlet spildevandsafløb

X

Tilslutning til byvand

X

ELEKTRICITET
230V strømudtag

X

12V stik og TV-stik

X

Forberedt til Signal D+

X

USB ladestik

X

Vinterswitch

X

Central panel til regulering af lys

X

Loftlampe - LED

X

Spots - LED

X

Spots i siddegruppe

X

Indirekte belysning - loft

X

Indirekte LED-lys under overskabe

X
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Indirekte belysning - hjørner

X

Indirekte belysning ved sokkel / køkken

X

Lys ved serviceklap

X

Teltlampe LED

X
X

Kontrolpanel

X

Batterilader + batteriboks

X

Batterilader + batteriboks & udtag

X

13 polet Jaeger stikprop

X

OPVARMNING/AIRCONDITION
Alde centralvarme

X

Alde vandbåren gulvvarme

X

Forberedt til aircondition

X

Aircon Truma Aventa Comfort

O

GASKASSEINSTALLATIONER
Plads til gasflasker

X

Gasflaske-holder

X

Standard gasregulator/tilslutning

X

AUDIO/VIDEO
BOSE lydsystem

X

TV-holder / beslag (LCD)

X

Bluetooth anlæg

X

www.adria-mobil.com / 20.01.2020 22:12

Teknisk data / S&aelig;son&nbsp; 2020
Astella 754 DP

Juridisk meddelelse
Oplysningerne på denne hjemmeside leveres "som det er" og uden nogen form for garanti, udtrykt eller
underforstået, herunder (men ikke begrænset til) underforståede garantier for salgsbarhed, egnethed til
bestemt formål eller ikke-krænkelse af tredjespart rettigheder. Mens de angivende oplysninger antages at være
korrekte, kan det indeholde fejl eller unøjagtigheder. Adria Mobil er under ingen omstændigheder ansvarlig for
nogen person for eventuelle særlige, indirekte eller følgeskader i forbindelse med dette materiale, medmindre
det skyldes grov uagtsomhed eller forsættelig forsømmelse. Formålet med denne hjemmeside er illustrative.
Webstedet kan vise billeder, der kan indholde elementer som ikke tilhøre standardudstyret eller udstillet
produkter, eller muligvis ikke er tilgængeligt på alle markeder. Produkterne kan ændres med hensyn til tekniske
specifikationer og kommercielle detaljer og i forhold til specifikke regler. Du rådes altid til at kontakte din Adria
forhandler for at for detaljeret oplysninger inden køb.
Adria Mobil, dets datterselskaber og autoriserede forhandler overvåger jævnligt, men er ikke ansvarlig for
indholdet af eksterne links. Operatørerne af disse websteder, vi linker til, har eneansvar for indholdet af disse
sider.

Ophavsret

Copyright © Adria Mobil d. o. o., Novo mesto, Slovenia 2018-19. Alle rettigheder forbeholdes. Teksten, billeder,
grafik, lydfiler, animationsfiler, videofiler og deres arrangemant på Adria Mobil's hjemmeside, er alle underlagt
ophavsret og anden beskyttelse intellektuel ejndomsret. Disse objekter må ikke kopieres til kommercielt brug
eller distribution og disse objekter må ej heller ændres eller vidersendes til andre websteder. Nogle sider på
Adria Mobil kan indeholde billeder, hvis ophavsrettigheder kan henføres til tredjepart.

Varemærker

Med minder andet er angivet, er alle mærker der vises på Adria Mobil internetsider, underlagt Adria Mobils
varemærkerettigheder. Dette gælder især dets mærker, modelnavne, firmalogoer og emblemer.

Ingen licenser

Adria Mobil har ønsket at opnå et innovativt og informativt websted. Vi håber at du vil blive lige så begejstret
som vi er. Dog skal der forståes, at Adria Mobil skal beskytte deres intellektuelle ejndomsret, herunder
patenter, varemærker og ophavsret. Derfor gør vi hermed opmærksom på at hverken denne internetside, eller
noget andet materiale indeholdt herpå, må benyttes eller kopieres uden Adrias forudgående skriftlige tilladelse.
Data beskyttelse

Databeskyttelse og datasikkerhed er vigtige for os. Dine data indsamles i overensstemmelse med de relevante
lovkrav. Når du bruger vores tjenester, bliver du muligvis bedt om at levere personlige data. At give disse
oplysninger er frivilligt. Behandling og brug af dine data til rådgivning, reklame og markedsundersøgelser finder
kun sted med dit udtrykkelige samtykke. Når du giver dit samtykke til ovennævnte formål, giver du også
tilladelse til at dine data kan bruges af Adria Mobil d.o.o. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.
Detaljeret information er tilgængelig på en samtykkeformular, som kan ses når du abonnerer på vores
marketingstjeneste.
Ret til information.

I overenstemmelse med lovgivningen, kan du bede om oplysninger om hvorvidt data er gemt, og i bekræftende
fald, hvilke data der holdes relateret til dig. Dette kan gøres til enhver tid og er gratis.

Sletning og korrigering af data

På forespørgelse vil vi omgående slette eller rette eventuelle data, som vi har på dig, i overenstemmelse med
de relevante lovkrav. I dette tilfælde bedes du kontakte os på følgende e-mail: mail@adria.dk
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Bruger data

Når du besøger vores online-sider, vil din IP-adresse, den hjemmeside som henviste til os og dataljerne fr de
sider som du besøger på vores hjemmesider, blive gemt automatisk sammen med datoen og varigheden af dit
besøg. Der gemmes ingen personlige data i den forbindelse, det er en ren statistisk vurdering af data og det
udføret i et anonymt format.
Brug af cookies

Data indsamles og gemmes til markedsføring og optimering på denne hjemmeside. Cookies bruges til dette.
Cookies er små teksfiler, der gemmes i cachen på websøgerens internetbrowser. Cookies gør det muligt at
genidentificere den besøgende på hjemmesiden. Det indsamlet data vil ikke blive brugt til identificere den
besøgende personligt uden deres forudgående samtykke og vil ikke blive sat sammen med personoplysninger
vedrørende den person som pseudonymet henviser til. Du kan altid trække dit samtykke til at data indsamles, til
enhver tid.
Cookies som vi bruger:
Name: _ga, _gid
Type: First party, persistent
Purpose: Used to distinguish users and enable analytics.
Name: XSFR-TOKEN
Type: First party, persistent
Purpose: Used to protect users from cross-site request forgery attacks.
Name: Viewed_cookie_policy
Type: First party, persistent
Purpose: Used to identifiy users who already viewd the cookie policy.

By using our website you are agreeing to our use of cookies. If you do not wish to allow cookies, please modify
your browser settings accordingly.

CONTACT
ADRIA DANMARK
Petersmindevej 10
6000 Kolding
mail@adria.dk
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