VOOR

CARAVANS
20
23

PENTA ETNA
De Penta Etna heeft alles wat je maar
wenst in een seizoenstent - een diepte
van 3,50 m zonder lastige middenstaander
en een vorm waarmee je de ruimte volop
benut. Het wandmateriaal van Isacryl laat
de voortent ademen en zorgt voor een
optimaal binnenklimaat. De insectenhorren
aan beide zijkanten en de vele openings
mogelijkheden z orgen voor perfecte
ventilatiemogelijkheden. Een zandkleurig
dak zorgt voor een zacht en warm licht in de
voortent en de combinatie van lichtbanen
in het dak en de grote venster- p artijen met
helder folie zorgen ervoor dat de Penta Etna
een lichte en vriendelijke voortent is om in
te verblijven. De stevige constructie en de
vijfhoekige vorm bieden de stabiliteit voor
een lang en zorgeloos kampeerseizoen.
Je kunt kiezen uit het sterke Zinox stalen
frame of het ultra sterke Zinox MegaFrame
voor extra stabiliteit.

900-940 G16

950-989 · G18

1000-1025 · G19

1050-1125 · G20-21

A900-1285

1150-1285 · G22-24

350

G16G16

NIEUW

G18G18

G19G19

G20-21
G20-21

G22-24
G22-24

G25G25

PENTA LUIFEL
De luifel heeft een unieke constructie in de
vorm van een boven-achterpaneel voor een
goede hoogte van de luifel, bij bevestiging op
de Penta voortent onder de petluifel. Voor een
goede lichtinval onder de luifel is het achterpaneel voorzien van twee bovenramen.
De Penta luifel is uitgerust met een speciale PVC regengoot, zodat je de luifel en
voortent met elkaar kunt verbinden zonder
last te krijgen van regenwater. De speciaal
ontworpen regenpijpen zorgen ervoor dat
het water aan beide kanten van de regengoot en de luifel wordt weggeleid.
Qua design is de luifel perfect afgestemd op
de Penta voortent, aangezien voor zowel de
luifel als de voortent hetzelfde dakmateriaal
wordt gebruikt. Voor extra beschutting kun
je een linker- en rechterkant aanschaffen.
De zijkanten zijn verkrijgbaar in ons Etna
kleurenthema. Ze passen dus perfect bij
Penta Etna, maar harmoniëren ook met oudere Penta tenten in andere kleurenthema’s.
Verkrijgbaar in een maat die perfect past op
de Penta voortenten in maat G19, maar kan
ook gebruikt worden op grotere G-maten.
Diepte: 200 cm.
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FORUM ETNA

G16

G16
G16
950-989 · G18

G18-19
G18-19
1000-1025 · G19

G20
G20
1050-1125 · G20-21

De flexibele favoriet van seizoens
kampeerders. Doordat de Forum verplaatsbare f ronten heeft, kun je je binnen- en
buiten ruimte aanpassen zoals jij dat wilt.
Het front kan een meter terug worden
geplaatst waardoor er ruimte voor een
overdekt terras ontstaat. Of je kunt de
ene helft terugtrekken en een windvanger
voor de deuropening maken. De frontdelen
kunnen ook worden omgewisseld, zodat de
deur precies daar zit waar jij dat wilt. Als je
een extra frontdeel koopt, kun je een kleine
entree maken waardoor alles nog flexibeler
wordt.
De Forum Etna heeft ons sterke mega
Frame, waardoor je de stabiliteit krijgt waar
een seizoenskampeerder behoefte aan
heeft. De klassieke seizoensvoortent is 3,5
meter diep en geschikt voor eigenlijk alle
caravanformaten vanaf G18. De Forum Etna
is ontworpen in warme donkere nuances die
zeer geschiktG21-23
zijn voor langkampeerders.
G20

G18-19

G21-23
G21-23
1150-1225 · G22-23

A950-A1225
250

250

100

100

250
250
100
100

COMMODORE DAWN

COMMODORE NORTH

COMMODORE DAWN & NORTH
De Commodore met een verrassende chique kleurstelling is een
stijlvolle combinatie van klassiek Isabella-design en elegante details.
De frisse Isacryl kleuren voorzien van luxe print geven deze 3 meter
G19-20
G21-22
G14-16
G18
G14-16
G13een zeer fraaie uitstraling.
diepe v oortent
DeG18
grote ramenG19-20
in de front- en G21-22
G13
zijpanelen zijn rond afgewerkt in de bovenste hoeken en zorgen samen
met de hoge ramen achter in de zijwand voor voldoende licht in de
gehele voortent.
Het ademend Isacryl materiaal is bijzonder kleurvast
Ikke i kataloget
Ikke i kataloget
en zorgt samen met de ingebouwde nokventilatie voor een prettig G13
binnenklimaat. Op warme dagen bieden de insectenhorren in de beide
zijwanden voldoende ventilatie. Met het voorgemonteerde frame is deze
G19-20
G21-22
G18
G19-20
G18
G13
fraaie voortent
makkelijk op G14-16
teG14-16
zetten en uitermate
geschikt
voor een G21-22
G13
Ikke i kataloget
lang kampeerseizoen, vakantie of weekendje weg. Voor nog meer ruimte
in deze stijlvolle voortent kun je de Commodore uitbreiden met een
uitbouw in Ikke
dezelfde
chique kleurstelling, de Annex 250.
i kataloget
Ikke i kataloget
Commodore is verkrijgbaar als Dawn en North model.

DAWN
G14-16
G18
G14-16
G18
850-940 · G14-16 950-989 · G18

G19-20
G21-22
G19-20
G21-22
1000-1075 · G19-20 1100-1175 · G21-22

G23
G23
1200-1225 · G23

850-1225
300
NORTH
G14-16
900-940 · G16

G19-20
G21-22
1000-1075 · G19-20 1100-1175 · G21-22

G18
950-989 · G18

A900-1175
300
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10-12
10-12
0-12

AMBASSADOR DAWN

G14-16
G14-16
G14-16
850-940
· G14-16

G18
G18
G18
950-989
· G18

G19-20
G19-20
G19-20
1000-1075
· G19-20

De Ambassador is de ultieme allround voortent. Niet moeilijk op te zetten, past op iedere
campingplek met zijn diepte van 2,5 meter en
heeft alle openingsmogelijkheden die je maar
kunt wensen. Dankzij zijn hoge kwaliteit en
praktische gebruiksmogelijkheden leent de
Ambassador Dawn zich perfect als stabiele
seizoenstent, maar is deze tevens bijzonder
geschikt als geweldig vakantieverblijf tijdens
alle reizen. De wanden van ademend Isacryl
zijn bijzonder kleurvast en zorgen samen met
de vele ventilatie mogelijkheden voor een perfect binnenklimaat. De grote in panelen opgedeelde panoramavensters in het front maken
de Ambassador tot en lichte en aangename
voortent. De Ambassador Dawn
kan worden uitgebreid met
diverse Isabella accessoires
voor nog meer m
 ogelijkheden.

G21-22

G21-22
G21-22
1100-1175
· G21-22
A850-1175
250

CAPRI NORTH
De Capri North is de ideale keuze voor kampeerders in een trendy kleurstelling. Het is
bijzonder goed toeven in deze voortent die
naast het ademende materiaal ook voorzien
is van twee grote ramen met insectenhor in
de beide zijwanden. Hiermee is de voortent
goed te ventileren tijdens de warme zomerdagen. Tevens kunnen alle front- en zijdelen
geheel worden uitgeritst of gedeeltelijk tot
een veranda. De Capri North is bijzonder
snel op te zetten en is na keuze verkrijgbaar
met een Zinox staalbuisframe of het ultra
lichte CarbonX glasvezelframe.

800-825
G13 · G13
G13
G13

850-940
· G14-16
G14-16
G14-16
G14-16

950-1075
· G18-20
G18-20
G18-20
G18-20

1100-1175
· G21-22
G21-22
G21-22
G21-22
A800-A1175
250

A675-A1175
A675-A1175
A675-A1175

VENTURA PACIFIC D250 & D300
De Pacific D250/D300 in stijlvolle grijstinten
is eenvoudig op te zetten. Het materiaal is
licht van gewicht en ook nog eens makkelijk schoon te houden door de uitwendige
coating. Hierdoor is deze voortent uitermate geschikt als reistent. Als je tijd wilt
besparen bij het kamperen, is de Pacific
D250/D300 echt iets voor jou. Alle delen
zijn neerrolbaar en uitneembaar, hierdoor
kan de Pacific D250/D300 op warme dagen
tevens gebruikt worden als zonneluifel.
Keuze uit stalen frame en het lichte glas
vezelframe voor op reis.

800-975 · G14-18

1000-1075 · G19-20

800-975 · G14-18

1000-1075 · G19-20

ra D250

a D300 4

250

300

ISABELLA AIR
CIRRUS NORTH 300/400

400

De Cirrus North is een combinatie van
klassiek Isabella design, kwalitatief
hoogwaardige materialen en een nieuw
IsaAir luchtsysteem. Voor- en zijkanten zijn
gemaakt van ons traditionele en volledig
doorgekleurde Isacryl, een licht, robuust en
vooral ademend materiaal.
Het volledig doorgekleurde materiaal zorgt
ervoor dat de kleuren van je opblaasbare
voortent vele jaren mooi blijven. Het Isacryl
materiaal zorgt ervoor dat je opblaasbare
voortent kan ademen en met de grote horren in beide zijkanten krijg je een optimaal
binnenklimaat en minimale condensvorming. Nu verkrijgbaar in 3 en 4 meter breed
en met ventielen in alle 3 de frontkanalen,
zodat je bij het afbreken de lucht er sneller
uit kan laten lopen.
Een uitbouw is er voor deze tent in een
linkse en rechtse uitvoering en geeft nog
meer leefruimte. Een sterke pvc vloer is ook
leverbaar voor deze tent en uitbouwen.
Geschikt voor caravanhoogtes tussen:
242 en 255 cm.
400 / 300
275

300

Annex

NIEUW
ERIBA TOURING

BUDDY

Met de Eriba Touring voortent krijg je een grote woonkamer voor je
caravan, ontwikkeld met functionaliteit en oog voor details.. De tent is
zodanig geconstrueerd dat de deur van de caravan helemaal open kan.
Je kunt zelf bepalen waar je de deur- en vensterpanelen van de tent
wilt plaatsen (de panelen kun je 2 aan 2 wisselen).
Geschikt voor Eriba Touring Troll, Triton en Familia caravans 2009 ->
De tent is geschikt voor alle 3 Eriba Touring formaten Troll
(530/535/540/542/550), Triton (410/418/420/430) en Familia
(310/320). Voor Triton en Familia wordt een adapterpaneel meegeleverd. De geïntegreerde dakhoes zorgt ervoor dat de tent nauw
aansluit op de caravan en zo het water wegleidt.

De Buddy is een duurzame en stijlvolle luifeltent, ontworpen om aan de
caravanluifel te worden bevestigd om zowel beschutting als s chaduw
buiten de caravan te bieden. Twee zijkanten en een front creëren
een afgesloten leefruimte onder de luifel. Je kunt de Buddy overal
op de l uifel p laatsen. Zo krijg je de unieke flexibiliteit om zowel een
afgesloten leefruimte als een overdekt terras onder de schaduwrijke
luifel te creëren.
De Buddy heeft een diepte van 2,5 m en is verkrijgbaar
in 4 verschillende frontmaten: 270, 320, 370, 420 cm.
Geschikt voor voertuigen: met een railhoogte van 240 cm tot 264 cm.

500
250
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SUN SHINE PLUS ZONLUIFEL
De Sun Shine Plus is nog makkelijker te
veranderen in een reistent. Deze zeer
stabiele luifel met een minimaal gewicht is
met twee bij te bestellen inritsbare frontdelen in een handomdraai om te toveren tot
een lichte reistent. Met het CarbonX frame
met IsaFix koppelingen verloopt het opzetten en neerhalen snel en efficiënt. Wanneer
je al een Isabella voortent hebt van 2,5 / 3
meter past dit frame ook op de zonneluifel.
Vraag er eventueel naar bij je dealer.
Diepte (cm): 250

G13 + G16G13 + G16

G18 + 20 G18 + 20

G13 + G16
800-940
· G13-16

G18 + 20
950-1075
· G18-20

FRONT
G13 + G16G13 + G16

G21-G22 G21-G22

G21-G22
1100-1175
· G21-22

G13 + G16

800-940 · G13-16

G18 + 20 G18 + 20
G18 + 20

950-1075 · G18-20

G21-G22 G21-G22
G21-G22

1100-1175 · G21-22

ATLAS MEGAFRAME LUIFEL

LOGGIA LUIFEL

ISABELLA AIR ARC ZONLUIFEL

De ultieme luifel voor seizoenskampeerders.
Met het Megaframe staat de Atlas luifel
goed vast, ook bij wind en regen. Het is
daarom de perfecte luifel voor seizoenskampeerders. De Atlas wordt gemonteerd aan
de uitsteek van je voortent met b ehulp van
3 Mega F-links.Daarmee creëer je een terras
met schaduw en een verdubbeling van het
overdekte oppervlak. Voor extra beschutting
zijn er apart verkrijgbare zijkanten voor links
en rechts. Die kunnen makkelijk en snel
worden vastgeritst aan het dakdoek.De
zijkanten zijn verkrijgbaar met bijpassende
kleuren voor de Isabella Dawn, North en
Etna voortenten.

Zorg voor schaduw met de ultieme
lichtgewicht luifel. Als je in de zomer van
de ene naar de plek gaat, is de Loggia
luifel de perfecte keuze. Deze weegt
slechts 8,5 kg (3 meter breed) en 10,2
kg (4 meter breed). De luifel wordt direct
aan de caravan bevestigd en daarna
met 3 lichtgewicht CarbonX stokken neergezet. Met de Loggia krijg je een extra
groot schaduwvlak. De luifel heeft een
diepte van wel 2,70 meter en is daardoor
de diepste luifel in het assortiment van
Isabella. De Loggia is verkrijgbaar in
twee maten: 3 meter en 4 meter breed.

Handige opblaasbare luifel voor caravan.
Houd je van makkelijk en eenvoudig? Dan is
de Isabella Air Arc echt iets voor jou. Deze is
makkelijk op te zetten, dus je kunt snel van je
vakantie op de c amping genieten. De Isabella
Air Arc bestaat uitsluitend uit luchtkanalen
en dakdoek en wordt met de meegeleverde
Isabella Air pomp op slechts één punt opgepompt. De luifel is gemaakt van het bekende
Isacryl, een licht, robuust en volledig doorgekleurd materiaal dat jarenlang mooi op kleur
blijft. Voor nog meer beschutting en privacy is
er ook een zijwand verkrijgbaar.1
Diepte (cm): 260
Breedte (cm): 380
Geschikt voor: Caravan met
een maximale hoogte
van 255 cm

Diepte (cm): 270
Breedtes (cm): 300, 400

Afmetingen: D 230 cm

1

G13-19
900-989
· G16-18
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G20-21
G13-19
1000-1125
· G19-21

G20-21
G20-21
1150-1225
· G22-23

G20-21

CASA
CASA-seizoensvoortent – de flexibele en
duurzame 4-seizoenenoplossing voor op
de camping
De CASA is de ideale seizoenstent als je als
seizoenskampeerder je droomlocatie gevonden hebt, maar als je toch een flexibele
oplossing wilt die ergens tussen een klassieke voortent en een vaste aanbouw in zit.
Met de CASA kun je nog steeds je caravan
loskoppelen van de tent en meenemen. De
stabiele aluminiumconstructie en de robuuste pvc-materialen zorgen voor een zeer
stabiele tent met een lange levensduur
onder alle weersomstandigheden.
Als je veel flexibiliteit zoekt, zit je met de CASA
helemaal goed. Combineer de 120 cm brede
aparte modules geheel naar eigen wens - aan
de voor- en zijkanten en aan de achterkant van
de voortent. Met de CASA kun je je eigen persoonlijke voortent helemaal aanpassen aan je
eigen behoeften. Bovendien kun je afzonderlijke elementen later vervangen, bijvoorbeeld
als je de ingang wilt verplaatsen of een andere
module wilt aanbrengen.
Naar eigen wens combineren
Voor een optimale flexibiliteit bestaat de
CASA uit een eenvoudig modulesysteem
waarmee je de tent kunt creëren die je zelf

graag wilt. Met de modules zijn oneindig
veel combinaties mogelijk - aan de voor- en
zijkanten, aan de achterkant van de tent en
voor de scheidingswanden. Bovendien kun
je een overdekt terras creëren
waar je kunt genieten van
de lange zomeravonden of
van de koude heldere
ochtenden in de winter.

VILLA
De ultieme voortent
voor het hele jaar door
De VILLA is een bijzonder stabiele en robuuste
vrijstaande voortent, speciaal voor kam
peerders die van alle seizoenenop de camping
willen genieten. Hij kan door twee personen
zelf opgebouwd worden en biedt dankzij het
module systeem veel indelingsmogelijkheden.
De zij- en voorwanden zijn gemaakt van het
door en door gekleurde Isacryl. Isacryl is ademend, zeer sterk en zorgt voor een aangenaam
binnenklimaat.
Ontwerp je eigen droom VILLA
De VILLA is een vrijstaande tent die zelfstandig kan blijven staan als je de caravan
wegrijdt. Zo kun je dus in alle vrijheid jarenlang op dezelfde camping staan, maar dan
wel met de mogelijkheid om de caravan weg
te halen en ermee op pad te gaan.
De VILLA is verkrijgbaar in vijf verschillende
maten en wordt opgebouwd met verschillende modules. Met al die keuzemogelijkheden
kun je zelf je eigen droomVILLA ontwerpen.
Een VILLA kan wel 34 vierkante meter
worden. Om meer ruimte in de VILLA te
creëren, kun je er een tunnel bij kopen die
zorgt voor 70 cm extra diepte. Waarom zou

je die extra diepte niet gebruiken voor een
keuken of misschien voor een tv-kamer? Als
je de zwoele zomeravonden graag nog wat
langer wilt maken, kun je er een overdekt
terras bij kopen voor de rechter- of linkerkant van je VILLA.

Als je meer wilt weten
over maten en combinatie
mogelijkheden kun je
terecht bij je dealer of
kijken op www.isabella.net
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ANNEX
ETNA 250 / 220

NORTH 250

GREY 250 / 220

SAND 250 / 220

CAPRI/PACIFIC 250

MODEL

ETNA 250

ETNA 220

NORTH 250

GREY 250

GREY 220

SAND 250

SAND 220

CAPRI/PACIFIC 250

Materiaal

Isacryl /
IsaRoof

Isacryl /
IsaRoof

Isacryl /
IsaRoof

Isacryl /
IsaRoof

Isacryl /
IsaRoof

IsaRoof

IsaRoof

IsaRoof Light

Frame

CarbonX /
Zinox

CarbonX /
Zinox

CarbonX /
Zinox

CarbonX /
Zinox

CarbonX /
Zinox

CarbonX /
Zinox

CarbonX /
Zinox

CarbonX / Zinox

210 x 145 cm

240 x 145 cm 240 x 145 cm 210 x 145 cm

Bodemmaat 240 x 145 cm

240 x 145 cm 210 x 145 cm

240 x 145 cm

Gewicht

Zinox: 17,84 kg Zinox: 17,49 kg Zinox: 19,18 kg Zinox: 18,6 kg Zinox: 17,8 kg Zinox: 19,10 kg Zinox: 17,44 kg Zinox: 16,92 kg
CarbonX:
CarbonX:
CarbonX:
CarbonX:
CarbonX:
CarbonX:
CarbonX:
CarbonX: 12,22 kg
13,14 kg
12,79 kg
14,48 kg
14,2 kg
12,7 kg
14,40 kg
12,74 kg

Past aan

Forum Etna

Penta Etna

Commodore
North, Capri
North

ISABELLA
ANNEX

Prisma,
Commodore,
Ambassador,
Magnum

Penta,
Universal
420/360,
Adria Action
361/391,
Ventura
Marlin,
Ventura
Freestander
Cumulus

Prisma,
Commodore,
Ambassador,
Magnum,
Forum

Penta,
Universal
420/360,
Adria Action
361/391,
Ventura
Marlin,
Ventura
Freestander
Cumulus

Capri North,
Ventura D250/300

WINDSCHERM
MODEL

MINI

GREY

NORTH

VENTUS

GRANITE

SUN

FLEX GREY

MEGA
GRANITE

MEGA
GRANITE

3-sided

4-sided

4-sided

4-sided

3-sided

3-sided

3-sided

4-sided

6-sided

401200522

401300478

401300489

401300463

401200443

401000352

401100402

401300490

401500490

Materiaal

Acryl

Isacryl

Isacryl

Acryl/PVC/
Netgaas

Acryl

Gecoat
polyester

Gecoat
polyester

Acryl

Acryl

Frame

Zinox

CarbonX

CarbonX

CarbonX

Zinox

Zinox

Zinox

MegaFrame MegaFrame

Afmeting

460 x 67 cm

460 x 110 cm 460 x 110 cm 460 x 110 cm

460 x 130 cm 460 x 130 cm 460 x 140 cm

460 x 120 cm 690 x 120 cm

Gewicht

5,17 kg.

6kg.

7,59 kg.

12,22 kg

6 kg.

5,2 kg.

8 kg.

GRANITE

MINI WINDSCREEN

7,82 kg.

17,22 kg

MEGA GRANITE
SUN

GREY
NORTH

VENTUS

8

FLEX GREY

401102402 401104402
Het basis windscherm Flex Grey kan onbeperkt
worden uitgebreid met extra schermdelen.
Afmeting van 154 x 140 cm

TUINHEK VOOR WINDSCHERM
Afmetingen: 80 x 115 cm
Gewicht: 2,6 kg
Materialen: Acryl, frame: Mega
Het tuinhek is een
401030490
accessoire voor een
windscherm met
Megaframe/CarbonX.

BELE
700006282

KAMPEERMEUBILAIR EN ACCESSOIRES
FREJA
700006281

MODI
700006280

VOETSTEUN
Past op Bele
700006286

THOR
Dark Grey: 700006242
Light Grey: 700006246
Blue: 700006247

LOKE HIGH BACK
700006245

VOETSTEUN
Past op de Thor, Loke stoel
en Beach Chair
Dark Grey: 700006268
Light Grey: 700006269
Blue: 700006270

CAMPINGKRUKJE
700006201
CAMPINGKRUKJE
EN TAFELBLAD VOOR
CAMPINGKRUKJE
700006217

BEACH CHAIR
700006248

MINISTOEL
Deze inklapbare Mini
stoel kan op alle stoelen
van Isabella worden
gemonteerd.
700006238

ZONNEBED
700006212

REGISSEURSSTOEL
MET ZIJTAFEL
Dark Grey: 700006279
Red: 700006283

STOELENTAS VOOR 2 STOELEN
900060468

VELDBED
700006215

Zijtafel:
700006284

LOKE LOW BACK
700006244

STOELORGANIZER
Geschikt voor alle nieuwe 2018 model
stoelen met een verstelbare leuning.
Dark Grey: 700006254
Light Grey: 700006253
Blue: 700006255

HANDDOEK VOOR
STOEL 900060467
ZONNEBED 900060473
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LICHTGEWICHT CAMPINGTAFEL
140 X 90 CM 700006275
120 X 80 CM 700006274
100 X 68 CM 700006276
TAFELHOES
165 X 98 CM
900060541

BIJZETTAFEL
50 x 40 CM 700006277
CAMPING-EETTAFEL
160 X 90 CM 700006273
120 X 80 CM 700006272

TAFEL OPVOUWBAAR
120 X 80 CM 700006229
120 X 60 CM 700006271

TOP ORGANIZER
475000095

SCHOENENREK
700006237

OPVOUWBARE KLEDINGKAST
700006265
LADE-ORGANIZER
700006285

DUBBELE KAST
700006278

SCHOENENORGANIZER
700006264
HOEKKAST
700006226

LAMP OP ZONNE-ENERGIE
VOOR WINDSCHERM
De lamp op zonne-energie kun je op de
pennen aan de bovenkant van je Isabella
windscherm bevestigen, maar je kunt hem
ook voor sfeerverlichting op de campingtafel
gebruiken. 2 stuks 900060547

OPVOUWBARE
KAST DUBBEL
700006257

OPVOUWBARE
KAST ENKEL
700006256

STEKKERTOREN
900060461

CLICKLIGHT
900060436

NIEUW
TRAVELIGHT
900060540

TRIPLIGHT
900060452
TRIPLIGHT TAFEL
STANDAARD
900060454

10

NATURA SERVIESSET
8 stuks
900060543
16 stuks
900060544
Mokken 4 stuks 900060545

BESTEKSET, SILVER
16 stuks 900060459

BUILDAGLASS
INKLAPBAAR
WIJNGLAS
2 stuks
900060462

GLAZEN
4 stuks
900060472

STAPELBARE PANNENSET
900060489

OPVOUWBARE
LUNCHTROMMELSET
3 stuks 900060504

OPVOUWBARE KEUKEN
Ontwikkeld om buiten te koken. De keuken
kan snel worden ingeklapt en neemt dan door
de platte vorm nauwelijks ruimte in.
700006261

AFWASREK
900060466

5

ISABELLA FLOORING CONCEPT

4

5 
ISABELLA CARPET... voor een fraaie afwerking en makkelijk schoon te houden.
4 
ISABELLA COMFORT CARPET... voor isolerend en zacht comfort.
3 
ISABELLA GROUND SHEET... om vocht vanuit de bodem tegen te houden.
2 
ISABELLA FLOOR ... voor een vaste en effen vloer.
1 
ISABELLA GROUND COVER... beschermt de voortent tegen modder.

3
2

Meer informatie over het Isabella Flooring
Concept vind je op www.isabella.net

free

DAWN

NORTH

FLINT

PHTHALATE

Isabella Carpet

ISABELLA CARPET
Stijlvolle ondergrond voor je voortent
Isabella Carpet is verkrijgbaar in drie verschillende kleurcombinaties die perfect bij je Isabella
voortent passen.
Isabella Carpet tapijten zijn een soepel g eweven tapijt bestaande uit sterk nylondraad omwonden met pvc en is in een warmtepers nabehandeld. Het tapijt is zonder te rafelen op maat
te snijden. Ze zijn licht van gewicht en kunnen gemakkelijk worden opgevouwen en gereinigd.
Diepte: 2,5m, 3 m of 3,5 m

ECO

FRIENDLY

CUTS W/O
FRAYING

FLAME

RETARDANT

LOW

WEIGHT

UV

RESISTANT

VERY

COMFORTABLE

WATER

RESISTANT

EASY

TO HANDLE

HIGH

DESIGN

1
VLOERVERWARMING
Een elektrische vloerverwarming die demontabel is en je kunt gebruiken als het wat
kouder is in de voortent.Deze is
eenvoudig te plaatsen op een
vlakke ondergrond.
Verwarmingskabel 760010650
Alu platen 760010600

NIEUW

EASY

TO CLEAN

11

VOORTENTEN
FORUM ETNA

PENTA ETNA

COMMODORE DAWN

COMMODORE NORTH

AMBASSADOR DAWN

A 950-1225 D 350 cm

A 900-1285 D 350 cm

A 850-1225 D 300 cm

A 900-1175 D 300 cm

A 850-1175 D 250 cm

HET HELE JAAR
VOORTENTEN

VENTURA PACIFIC D250D300

CAPRI NORTH

A 800-1075 D250 D 250 cm D300 D 300 cm

A 800-1175 D 250 cm

VILLA

CASA

W 550 - 650 - 750 - 850 - 950 D 300 cm

244 x 364 / 484 / 604 / 724 cm.

DEELTENTEN
UNIVERSAL DAWN 360/420

360 W 380 x D 230 cm (162603609)
420 W 440 x 230 cm (165104209)

MINOR DAWN
W 260 x D 200 cm (160001039)

WINTER

MAGNUM ETNA 340/400

W 220 x D 180 cm (167202403)

340 W 340 x 250 cm (164703409)
400 W 400 x D 250 cm (164704009)

OPBERGTENTEN

OPBLAASBARE VOORTENTEN

ISABELLA AIR CIRRUS
NORTH 400/300

SPACE
W 150 x D 220 cm (404000011)

MEGA SPACE
W 180 x D 220 cm (404200011)

400 W 400 x D 275 cm (166004000)
300 W 300 x D 275 cm (166003001)

SPECIALE VOORTENTEN

T@B 320/400L

T@B 320 W 375 x D 180 cm (176403206)
T@B 400 W 415 x D 225 cm (176604009)

ADRIA ACTION 361/391 NORTH ERIBA TOURING

361 W 402 x D 240 cm (168303610)
391 W 432 x D 240 cm (168303910)

BUDDY
W 270, 320, 370, 420 cm D 250 cm

ECLIPSE

ATLAS

ZONNELUIFELS

W 500 x D 250 cm

PENTA ZONNELUIFEL
G19 D 200 cm

SHADOW
W 240 - 300 - 360 - 400 - 500

SUN SHINE PLUS
A 800-1175 D 250 cm

D 200 cm

A 850-1125 D 225 cm Mini Eclipse D 150 cm A 900-1225 D 230 cm

VENTURA SUN Q

AIR ARC

AIR Y

W 600 - 700 - 800 - 900

W 390

W 350 x D 240 cm (212700011)

D 300 cm

D 260 cm (212700021)

ISABELLA NEDERLAND BV
Postbus 90 · NL-3870 CB Hoevelaken · Tel. +31 33 2541100 · info@isabella.nl · www.isabella.net

LOGGIA

300 W 300 x D 270 cm 400 W 400 x D 270 cm

NL

