Adria Adora 502 UK
av Markus Vesala

Adria Adora 502 UK är en fin praktisk familjevagn. Modern design på utsidan med ett diskret
grå kjol nedantill. Verkligen en fin husvagn. Låt oss gå in och titta...
Placeringen av sittgrupperna
är lite speciellt i denna
husvagn. Det finns många
familjevagnar som har två
sittgrupper ungefär som i
denna. Men här har man
lagat till ingångsdörren bak
istället för fram. Till höger
rätt efter ingången kommer
man till den lilla
sittgruppen. Längst fram i
husvagnen är den större av
det två.

Bak i sin tur, finner man vånningssängar och
toaletten rätt över ingångspartiet. Tycker att
mysfaktorn är större inne i husvagnen,
genom att Adria har placerat ingångsdörren
bak istället för som annars mellan
sittgrupperna.

Istället för ingångsdörren fram har man här
placerat sittgrupperna närmare varandra. Det
är nog ochså det som gör mysfaktorn mera
gällande. Mellan sittgrupperna är det ett litet
byrå med öppna hyllor. Bänkskivan ovanpå
är nog tänkt som TV plats.
Ovanför byrån fortsätter det med öppna
hyllor mellan sedvanliga ovanskåp. Det blir
två stora fönster på denna yttervägg på
grund av att sittgrupperna är så tätt imot
varandra. Därmed blir ochså husvagnen ljus
och luftig inuti. Har sett denna planlösning
någon annanstans, men var?.. Jo! I engelska
husvagnarna. Om man tänker seg att dörren
är på andra sidan så är det lättare att se för
seg hur en engelsk husvagn kan se ut inuti.
Dock brukar dom ofta ha köket bak
tillsammans med toaletten i den andra höran,
typ som Adria Action.
Lilla ”dockskåpet” från ovan. Som ni skymtar bakom
figurerna så finns det elutag och helt säkert en
antennuttag för TV:en. Fick nog inte med den detaljen, så
håll ögonen öppna på bilderna som kommer.
Ryggdynorna på sittgruppen är snyggt böjda i år på
många av Adrias husvagnar. På många ställen fortsätter
ochså ryggen ner och bildar en armstöd mot väggen.
Snyggt och välgjort helt enkelt.

Lilla sittgruppen med böjningen på
ryggdynan... Eller hur? Här sätter man seg
gärna och äter frukost eller låter barnen sitta
och pyssla med sitt. Den stora fönstret gör
att det blir ljust och luftigt. Köket på
motsvarande sida gör denna sittgruppen till
en naturlig sittplats för två personer till
frukost. Speciellt om man har bäddat ner
den stora sittgruppen till dubbelsäng.
Praktiskt ifall man bara är två, men om man
är en familj så behövs det nog bäddas upp
innan alla kan sätta seg vid bordet i
husvagnen. Då den här lilla bordet kanske
inte då räcker till.
Färgen på sittdynorna stod seg fint till den
ljusa träslaget i inredningen. Tyget var
ochså såpass grovt att den säkert håller för
hårt bruk med tanke på barnfamiljer.
Ingångsdörren direkt bakom den sista
sittplatsen.

Vänder man på blicken så ser man den stora
rundsittgruppen. Rätt så bra golvyta framför
köket, enkelt att ta seg förbi även om någon
står där och lagar mat.
Ja, stor och stor rundsittgrupp! Snarare
ganska så öppen då det inte finns någon garderob eller vägg imellan sittgrupperna. Här är ochså
en liten illusion ute och går, med tanke på rundsittgruppen. En illusion som man kanske inte
lägger märke till med det första. Skall komma tillbaka till det. Vill bara visa er dom fina
hyllplanen i hörnen på ovanskåpen. Snygga detaljer som öppnar innerutrymmet ytterligare.
Många tycker inte om öppna hyllor i en husvagn. Eftersom det inte går att förvara något på dom
vid färd. Och det är ju sant, det går ju inte! Men personlig tycker jag att husvagnen ochså skall
vara mysig att bo i. Öppna hyllor här och där gör att man kan sätta personliga saker där vid stopp.
Sedan kan man ju alltid sätta fast prydnadsföremål med dubbelhäftande häftmassa eller tejp, så

att dom inte åker fram och tillbaka vid färd. Allt för att göra hemmet på hjul mera personligt.
Dessutom så brukar det finnas mer än
väl med förvaringsplatser till det som
jag tar med meg iallafall i husvagnen.
Men det är inte säkert att det gäller för
alla?
Här är det som jag skrev som en
illusion. Något som man inte ser med
blotta ögat på en gång.
Rundsittgruppens fremre del har inte
lika djup sittdyna som på sidorna. Här

ser du bredden på ryggstödet. Inte helt
ovanligt fenomen bland husvagnar.
Sittplatsen blir då mest lämpat för barn.
Här ser ni hur smal sittdynan egentligen är i
fronten på rundsittgruppen. La ditt en gaffel,
för att få till mer exakta proportioner. Nu går

jag inte runt med en gaffel, utan den var
lägligt placerat på bordet i Adrian. Man kan
ju ochså undra varför det är så här? Svaret
ligger nog i det som heter kompromisser.
Frågan är bara vad slags kompromisser det
handlar om? Kan bara tänka meg att man
vill ha platserna på sidan så breda som
möjligt, så att flera kan sitta runt bordet.
En smal förvaringsplats finner man iallafall
under sittbänken där framme. Svårt att
komma åt naturligtvis, då bordet för det
mesta står framför. Menar ochså att det var
öppet härifrån till sidobänkarnas
förvaringsplats.
När jag ändå är igång! Ser efter vad som finns
under dom andra sittplatserna? Här den lilla
sittgruppen mitt imot köket i Adria Adora 502
UK. Låt oss se vad som döljer seg här?
Aha! Aldevärme med konvektorer längs med
väggen ovanför den isolerade hjulhuset. Det

verkar som det inte finns någon extra
bottenplatta i bänklådorna för
luftcirkulationens skull. Inte här under den
lilla sittgruppen iallafall.

Här från den andra bänklådan närmast
ingångsdörren. Tyvär ingen extra botten här heller.
Dock gott med förvaringsplats. Dessutom enkelt
att ta saker ut och in då man står mitt i gången.
I Bänklådan efter köket finner man placeringen för
batteri och färskvattentanken. Som är på 50 liter.

Ovanför i samma hörna av husvagnen.
Finner man ett av dessa öppna hörnhyllor
med en fin silverfärgad kantlist och en
läslampa under. I ett av ovanskåpen finner
man en högtalare till musikanläggningen.
Tanken är tydligen att ljudet skall studsa
tillbaka in i husvagnen via dom öppna
hörnhyllorna, eftersom det är gjort på detta
sätt.

Ovanskåpens dörrar är formade med runda
listor längst ner. Även om det är öppet lite
här och där i raden av ovanskåp så finns
det många ovanskåp med dörrar. Visst ser
det väl mysigt ut i en Adria Adora 502
UK? Just förkortningen UK passar ju bra
av en slump in på husvagnen, sedan den
flörtar så med den engelska planlösningen.

Ifall den vågrätta, tvärrandiga trämönstret
har kommit stort som en nyhet, på bland
annat systervagnen Adria Action. Så är en
annan trend i år att köksluckorna nu för
tiden öppnas som där hemma. Alltså åt sidan
och inte uppåt som tidigare i husvagnar.
Helt klart en fördel även i ett husvagnskök.
Dessutom kommer många produsenter med
genomskinliga dörrar på ovanskåpen i
köket. Precis som här på Adria Adora 502
UK. Här ser man ochså öppna hyllor i
mitten i raden av ovanskåp.
Hur ser då köket ut annars? Två stora lådor
nere i köksbänken med lite av varje.
Flaskhållare och bestiklåda plus en inbyggd
kylskåp brevid på 86 liter. Formen till den
3-lågiga spisen och diskhon är trekantiga.
Mer av dom i kommande bilder av andra
Adria husvagnar i artikeln.

Vad hittar vi då här... Ja,vad hittar vi då
här?...Efter köket kommer det en garderob
och finurligt nog ett högt placerat brytare
till golvvärmen. Den brytaren har en
indikeringslampa som visar om golvärmen
är på eller inte. 220V väggkontakt under
tillsammans med golvvärmebrytare.
Därefter dörren till toaletten.

Låt oss titta in... Duschen delar på golvet inne i
toaletten. Egentligen en nödlösning på dagens
husvagnar. Men ingen säger ju att man måste
bruka den, även om det finns möjlighet för det.
Dessutom är det ju en plus att det kommer med
i priset, istället för att man måste betala extra
för det. Högt placerat förvaringskåp i vit plast
ovanför en fast Thetford toalettstol. Skymtar
ochså en fönster inne i toalettrummet.
Oj! Här kom blixten med. Vit plast och en
rätt så standard utseende på toalettskåpen.
Vissa tycker att detta är hygieniskt och
rent. Andra tycker att träinslag gör det hela
lite mera varmare. Mer eller mindre tycke
och smak. Speglar på två av väggarna här
inne.

Toalett fönstret en gång till på bild.
Mjölkfärgad för att slippa insyn. Därmed har
man ochså sparat in på en rullgardin.
Egentligen lika bra, med tanke på att det är
lättare att hålla toaletten rent. Speciellt om
man har tänkt att duscha här inne.
Ovanskåpen ovanför toalettstolen går runt vägghörnan med sitt runda form in mot spegeln.

Samma runda former finner man på 2
öppna hyllor nedanför handfatet plus
underskåp med dörrar under dito. Inte stort
inte litet, men en högst vanlig toalett när
det gäller husvagnar. En husvagn är oftast
byggt upp på kompromisser. I denna
husvagn har man kompromissat om andra
saker än en stor toalett. Så är det! Alla
husvagnar har något bra eller fiffigt på
bekostnad av något annat. Här har man
valgt att göra toaletten liten och satsat på
andra saker...
Till exempel så har man här valgt en
våningssäng längs bak, tillsammans med de
två sittgrupperna längre framme i Adria
Adora 502 UK. Men det er mer som döljer
seg här bakom som kommer många
barnfamiljer till godo. Kolla här...

Viker man opp själva madrassen på den
understa sängen mot bakväggen, och
samtidigt lyfter upp underdelen med
ribborna mot mitten av husvagnen. Då
bildas det en stor garage där inne, med
ingång från utsidan med hjälp av en egen
dörr.
Blir lite tokigt bara att komma åt
garageutrymmet innifrån vagnen.
Kanske det hade varit bättre att
ribborna gick mot bakväggen istället?
Ur säkerhetssynpunkt är ju detta bra i
och med att saker som förvaras där inne
inte åker framåt vid bromsning. Fast
det skulle man nog kunna ordna genom
öglor i golvet och remband istället. Har

man en stor hund så kunde platsen ochså fungera som en sovplats för hunden, samtidigt som ett
barn har en säng ovanför. Så frågan är om inte det hade varit mer behändigt att ha ribborna ochså
mot bakväggen?
Här ser ni dörren till kombinationen
säng/garageplatsen. Lampan där inne
skulle med fördel ha en egen bryttare vid
dörren. Fick inte med den detaljen när jag
tog bilden. Iallafall så skulle det vara det
första jag hadde sett till. Lampan är
läsljuset till den understa sängplatsen när
sängen är nere.

Därmed är vi ochså snart klara med
visningen av denna fina Adria Adora 502
UK. Visar bara en bild av den stora
gasolutrymmet längst framme på
husvagnen. Två platser för P11
gasolflaskor mitt på och stora
förvaringsutrymme på bägge sidor.
På denna sidan är det ochså en låsmutter på
väggen för att förankra ett reservhjul. Bra
luftningskanaler i golvet. Tror nog att många sätter pris på storleken på gasolkofferten. Det är ju
här man gärna förvarar lite annat ochså, såsom små träklossar till att ha under stödbenen, 220V
kabelen mm.
Infoblad från Adria. Lägg märke till att Adrian är ärlig
nog att visa på bilden att det inte är någon rundsittgruppe
längst fram i vanlig ordning. Utom att detta blir en slags
nödlösning. Sådan ärlighet tackar man för. Måste säga
att! Detta var något nytt och mycket tilltalande i
inredningsväg. Plasseringen av sittgrupperna skapade en
mysig atmosfär inne i husvagnen. Om man är ute efter en
familjevagn i denna storleken, så bör man absolut titta in
i en Adria Adora 502 UK.
Tjänstevikt: 1100 kilo
Pris i Norge fra:

141 900.-

Totalvikt: 1240 kilo

