Adria Adora 552 PK
av Markus Vesala

Nästa storlek i Adria Adora Flottan anno 2006. En Adria Adora 552 PK, där man har placerat
ett badrum bak i ena hörnan och våningssängar längst med långsidan i den andra hörnan bak.
Då får man bara plats med en sittgrupp i mitten, sedan man här har valt en dubbelsäng längst
fram. Alltså har man här färdiga sängplatser till alla. Badrummet är denna vagnens starka sida.
Dags att gå in...
Hm... Ja! Här har man alltså satsat på en
dinett i mitten av husvagnen. Mitt imot
befinner seg köket som då blir centralt
placerat. Som ni ser på bilden så finns
även i denna dom fina ryggdynorna med
armstöden. Fem sängplatser och fem
skall alltså få plats runt bordet.

Bakom dinetten våningssängar. Dom är inte
bara två till antalet, utan tre. Den sista helt nere
vid golvnivå. Därför min tvekan till sittgruppen
i mitten. Fem skall alltså få plats att sitta här
och umgås. Då gäller det att barnen inte är allt
för stora. Eller att man finner fram en stol eller
lös pall för att ochså kunna sitta vid huvudändan
av bordet.

Här syns våningssängarna ännu bättre. Nu
skall jag inte beskylla Adria Adora 552 PK
för att vara dragig, men hur är det ni som har
sådana här sängar? Hur kallt och dragit blir
det för den som skall ligga längst ner vid
golvnivå? Sängarna är 195x80 cm. i storlek
vardera.

Om vi vänder på klacken och ser mot andra
hållet inne i vagnen så ser man detta här.
Dubbelsäng längst fram på tvärs. Även här
öppna hyllor i hörnen längs med ovanskåpen.
Denna planlösningen har ochså flera andra
märken, såsom Wilk och Eifelland mm. Men
hos Adria har man tagit steget fullt ut med egen
dusch. Andra brukar ha duschen tillsammans
med toalettstolen. Eftersom jag står inne i badet
och tar denna bild, så får jag komma meg ut
från badrummet för att visa bilder av
härligheten.
Sådan ser ingången ut. Det du lägger märke till
när du öppnar dörren är själva modulen med
handfatet och spegel. Till vänster innan ingången
ser ni ett högt plats för TV:en och en lågt placerat
garderob under. Det som därefter ser ut som en
garderob. Är inte det, utan ytterväggen till
duschkabinen bakom.

Här syns själva duschen till vänster på bild.
Som alltså ligger direkt efter köket och den
låga garderoben. Annars en snygg och stort
badrum. Här har man ochså satsat på
Thetfords vridbara toalettstol, C200S. Det är
bara denna vagnen och lillebror Adria Adora
542 UT (med enkelsängar och bad längst
bak på tvärs) som får denna toalettstolen
från Thetford. Andra modeller i serie Adora
kommer med Thetfords fasta Toalettstol
som heter C402.
Duschkabinen som speglar seg i
badrumsskåpet. Många fina förvaringsplatser,
både öppna och stängda som här bakom
spegeldörrarna. Handukshållare och även
hållare för tandborsten och tandkrämstuben.
En hållare för handtvålen och till
toalettpappret mm. Ja, riktigt hemtrevligt med
andra ord.

Öppen dörr till badet. Jag står på utsidan och
tittar in via fönstret in till badrummet. Denna
förhållandevis stora badrum känns helt rätt
med tanke på hur många husvagnen är gjort
för. Eftersom det finns egna sängar till 5
familjemedlemmar.
Hur var det då med garderober för alla?
Det finns alltså denna lågt byggda
garderob brevid köket som har TV
skåpet ovanför. Sedan finns det en
garderob som jag inte såg med det
första. Den var så doldt placerat att man
fick en aha upplevelse när man väl såg
den. Här ser du garderobsdörren mitt på
bild. Alltså inne på badet.

Den går ett i ett med väggen mot våningssängarna där
inne. Sedan hjälper det inte heller att handtags-knotten är
placerat i jämnhöjd med en av dörrgångjärnen till
badrumsdörren. Måste finna ut vad som döljer seg där?...
Låt er
inte luras
av den smala dörren. Garderoben är riktigt
bred även om dörren är smal. Den innehåller
flera hyllor och är ca 20-30 cm djup mot
våningssängarna, utan att jag har tatt några
direkta mått av hyllorna. Med andra ord så
får du plats med en hel del kläder och
hemtextiler här inne på hyllorna.

Här finner man ochså TV
antennens plats. Den andra
mörkare järnstången till vänster är
bara låsstången på insidan av
garderobsdörren, som alltså är
öppen på bilden...
Kanske lite lättare att se på denna
bild? Ja, hyllorna här inne är inte så
djupa, men många och breda. Ger en
fin och naturlig förvarningsplats för
allehanda kläder, handukar och
hemtextiler.
En blick framåt igen inne i Adria Adora 552
PK. Köket, stort och fint med stora
avställningsytor. Samma slags trekantiga
glasskydd över diskhon och den 3-lågiga
spisen som i den tidigare vagnen. Kylskåpet
även här placerat under diskhon, men
samtidigt mycket nära själva sittplatsen vid
måltider. Kylskåpet i vagnen är på 86 liter.
Lika stor som på den tidigare Adrian vi såg
på. Skillnaden på denna köket är bara att det
här är lite flera underskåp.

En titt in i garderoben i Adria Adora 552
PK. Tyvär så kan man inte hänga några
längre kläder här inne som då kan hänga
fritt. Skjortor och liknande går bra. Man
bör ochså komma ihåg att husvagnen som
vanligt ochså har dessa ovanskåp runt
omkring, utom över själva
våningssängarna. Så även om denna
garderoben är liten så finns det en hel del
förvaringsplats med tanke på ovanskåpen
och dom hyllorna på badrummet där TV
antennen finns.
Här en bild av TV platsen och en del av
ovanskåpen ovanför köket. Visst ser det
inbjudande ut? Snyggt med dom
genomskinliga ovanskåpdörrarna. Om man
vill ha dom som standard i en Adria? Så
får man välja just själva Adora serien.
Snyggt ochså med dom öppna hyllorna
ovanför. Fast dom tar ochså bort en del av
förvaringsplatsen i köket vid färd. Tror
likaväl att jag personligen hade tyckt om
att ha det så om jag hade valt denna vagn.

Här syns köksbänken med en
alldeles egen matavfallshink längst
bort. Plats för mera vanliga
hushållssopor blir det väl knappast
plats till där iallafall. Annars fina
avställningsytor över det hela i
köket. Stort fönster som släpper in
gott med ljus, men samtidigt släpper
ut mycket värme innifrån husvagnen
på vinterstid. Kompromisser hela
tiden beroende på hur man ser på
det. Ett stort plus i samband med
köket i Adora serien är att dom har
köksfläkt som standard. Då tänker
jag på vad dom här vagnarna kostar
i inköp. Det är inte för intet att Adria husvagnarna i Sverige är så högt uppe på
försäljningslistan. Man får helt enkelt mycket husvagn för pengarna.

Det Adria har varit duktiga på i Adora
serien. Är dessa smarta skåputrymmen i
köket, som här på bilden med
förvaringsplatser för flaskor. Skulle tro att
man befann seg i en dyrare husbil när man
ser det. Flott tänkt och utfört Adria! Brevid
dessa två lådor finner man ett smalt men
djup skåp i köket innan garderoben.

Sittplatsen mitt imot köket. Håll med om
att det kan bli i minsta laget, ifall man är
fem i familjen. Fast är man klar över det
och jämkas vid bordet, så har denna Adria
Adora 552 PK massor att ge. Dessutom så
är denna husvagn först och främst tänkt till
barnfamiljer. Vilken barnfamilj har upplevt
att barnen sitter tyst och stilla runt bordet
hela tiden? Då finns det istället här inne
massor med roliga platser att krypa högt
och lågt i för barnen.
Mor och far kan då själva krypa upp i dom
sköna hörnen i sittgruppen och bara njuta
av tillvaron. Väl medvetna om att dom inte
kommer att sakna något i sin rullande
bostad. Det är så att man själv blir sugen
på att komma seg ut med en Adria Adora
552 PK. Det går att bädda ner dinetten till

en säng på 200x110 centimeter ifall man får
övernattningsgäster.
Hur ser det då ut under sittgruppen? Här en bild av
sittplatsen närmast våningssängarna. Plats för batteri
och förvaringsutrymme där bakom.

På andra sidan bordet befinner seg
färskvattentanken på 50 liter. Ser inte ut som
en 50 liters tank? Men det är det som dessa
Adria Adora husvagnarna kommer med som
standard till nordiska länder. Det kan ju
hända att denna utställningsvagn har en
mindre tank, då det kan vara standard på
andra marknader. Tyvär inte dubbelbotten
under sitteplatserna här heller. Det hade som
det flesta vet gjort att luften fick bättre chans
att cirkulera inne i husvagnen. Annars en lätt
sak att
åtgärda
själv. Konstigt nog var det inte heller i lillebror till denna
husvagnen. Är det något som Adria generellt inte har med ens
till den nordiska marknaden? Till dom här vagnarnas glada
priser så är det något man fort annars fixar själv.
Här återigen dom öppna ovanskåphörnen längst framme i
vagnen. Man finner ochså här dom svagt böjda listkanterna på
ovanskåpsdörrarna. Två läslampor för
dubbelsängen nedanför...
Dubbelsängen som sagt längst framme i
husvagnen. Just i denna
utställningsmodellen så går textilien i blått.
Dubbelsängen går i ordentligt vuxna mått
med 217x150 centimeter i storlek.
Mysigt med en fönsterkarm vid
dubbelsängen där du kan lägga ifrån deg
olika småsaker. Överhuvudtaget så har
Adria lyckats bra med det på sin Adora
serie. Du hittar lite öppna hyllor och
förvaringsplatser lite här och där inne i
vagnarna. Saker som gör att mysfaktorn
blir hög. Hemtrevligt helt enkelt. Ifall
Adria vagnarna har sålt bra tills nu, så lär
det inte bli mindre efter att 2006
modellerna av Adora serien är visat fram.

Stort förvaringsplats under dubbelsängen som är helt
fritt för annan installation. Här kan man verkligen
utnyttja platsen fullt ut. Fick inte helt med meg vad
dessa två extra inläggsdynor var till? Fast det kan
väl inte vara till något annat än till sittgruppen?
Kanske för att få den bredare vid bäddning?

Förvaringsplatsen under sängen nås
ochså via en utvändig lucka. Varifrån du
kan lasta saker ut och in på ett enkelt sätt.
Att denna dubbelsängen är längst framme
gör ju ochså att lastningen inte äventyrar
balansen så mycket i vagnen vid körning.
Men det som är viktigt att komma ihåg!
Är det med att inte få en allt för stor vikt
på dragkroken bara.
Summa summarum; Adria Adora 552 PK är en riktigt fin husvagn för den som vill ha många
bäddar klara till bruk, utan att behöva bädda ner sittgrupper. Vill mena att just badrummet är
det som är denna husvagnens starka sida. Sedan får man samsas så gott det går runt den
förhållandevis lilla
sittgruppen. Det var detta
med kompromisser igen...
Är man bara klar över det
så är husvagnen att räkna
med i den här storleken.
En fin nyhet från Adria.
Tjänstevikt: 1180 kilo
Totalvikt: 1300 kilo
Pris i Norge fra: 167 900

