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Zinox 
MegaFrame

Isacryl 
295 g/m2

Isaroof 
285 g/m2

Isaroof 
Light

240 g/m2

Zinox

CarbonX PVC 

IsaLite 
195 g/m2

IXL

PrenoxVenTex
240 g/m2

Air 
Tubes

G14-16 G18 G21-22G19-20G14-16 G18 G21-22G19-20
1000-1075 · G19-20  

A900-1175

G14-16 G18 G21-22G19-20

300 250

400

Isacryl Bijzonder kleurvast en 
ademend acryl materiaal  
295 g /m2

IsaLite Bijzonder licht en on-
derhoudsvriendelijk materiaal.

PVC/Polyester Zeer sterk  
waterdicht materiaal

CarbonX Lichtgewicht frame 
met Isafix stangklemmen. 
(Isabella)

Robuust Zinox staalbuis frame 
met T-Rex-stangklemmen. 
(Isabella)

Mogelijkheid voor het extra 
sterke Zinox MegaFrame, een 
staal buisframe van 32 mm met 
gelaste hoeken en dubbele 
schroef vergrendeling. (Isabella)

Isaroof Polyesterproduct met 
bijzonder krachtige uv-bescher-
ming, nabehandeld met 3 lagen 
ademend acryl.

Mogelijkheid voor IXL licht-
gewicht glasfiberframe met 
Fixus stangklem. (Ventura)

Mogelijkheid voor het sterke 
Prenox stalen frame (voorge-
monteerd). (Ventura)

Isaroof Light Polyesterproduct 
met bijzonder krachtige uv-be-
scherming, nabehandeld met 2 
lagen ademend acryl 

VenTex weefsel: aan een kant 
acrylaat gecoat.Polyesterweef-
sel (gemakkelijk afwasbaar, 
geurloos, verminderde 
 condenswater). 

Advanced Air Tube System met 
gepatenteerde montage modules 
voor een goede koppeling en een-
voudig afstellen en vervangen. 

Tekeningen front en zijdelen

Getal Geeft omloopmaat van-tot aan (cm)  
Prijsgroep (G)

Rode punten Aantal dakstangen.

Gekleurde streep Ritssluiting voor  
uit neembare en neerrolbare tentdelen.

Grijs venster Insectenhor met folie  
vensterflappen.

Plattegronden

Pijlen boven en beneden + getal 
Diepte van het vloeroppervlak.

Pijlen links en rechts Breedte van het 
vloeroppervlak (alleen bij deeltenten. 
aangegeven) 

A-maat Verkrijgbaar in Isabella A-maten 
van-tot (cm) (alleen aangegeven bij hele 
tenten)

Gekleurde streep  
Uitneembare en neer rolbare tentdelen. 

Gestippelde buitenlijnen Petluifel.

Zwarte hoekjes Deuropeningen.

Technische afbeeldingen

Uitmuntende materialen 
Isabella maakt uitsluitend gebruik van de 
beste materialen, geproduceerd door’s 
werelds toonaangevende leveranciers.

Isacryl is een door-en-door (d.w.z. tot 
in de vezel) gekleurd acrylmateriaal met 
een structuurweefsel en een krachtige 
 kwaliteit. Isacryl heeft door de kleurings-
methode de maximaal realiseerbare kleur- 
en licht echtheid.  Door de dichtheid van het 
weefsel en de volledige impregnering is 
binnendringen van water geminimaliseerd. 
Isacryl is echter tegelijkertijd een ademend 
materiaal dat voor een optimaal binnen 
klimaat in de voortent zorgt.

IsaLite is een gecoat polyestermateriaal 
dat slijtvast, licht van gewicht en makkelijk 
schoon te houden is.

Sokkel – PVC een bijzonder krachtig 
materiaal dat 100% waterdicht is en mak-
kelijk schoongemaakt kan worden. 

Raam - Polyester De vensterfolie is de 
beste die op de markt verkrijgbaar is. Om 
de zonnestralen te dempen, maken we 
gebruik van een uv-absorberende venster-
folie en voor bepaalde modellen wordt een 
matte folie gebruikt voor zoveel mogelijk 
privacy. In tenten voor de winter wordt een 
folie gebruikt die bestand is tegen zeer 
lage temperaturen. 

Dak Het dak van de voortenten van 
Isabella is gemaakt van een krachtig 
polyesterproduct met uv-bescherming, 
dat je in de voortent beschermt tegen de 
uv-stralen van de zon. 

Het dakdoek is nabehandeld met 3 lagen 
ademend acryl. Hierdoor wordt het vocht 
makkelijker geabsorbeerd en ontstaat er 
minder condens in de tent. Door de vuil- 
en waterafstotende eigenschappen van 
het materiaal zal zich bovendien minder 
vuil ophopen. De binnenkant van het dak 
is voorzien van een patroon. Hierdoor ziet 
het er binnen fraai uit en is vuil minder 
zichtbaar. 
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De oprichter van Isabella, Søren Odgaard, kwam in 
1967 met een nieuw maatsysteem voor voortenten. 
Dat maatsysteem noemde hij A-maat. Het systeem 
is er in al zijn eenvoud op gericht om de afmetingen 
van voortenten te standaardiseren. Dat betekent dat 
de voortenten niet meer apart voor alle verschillende 
caravans in elkaar hoeven te worden genaaid. In plaats 
daarvan zijn er gewoon een aantal verschillende stan-
daardmaten die geschikt zijn voor vrijwel alle caravans.

Elk jaar komen er weer nieuwe caravans op de markt 
en gaan onze echte specialisten ermee aan de slag  
om de A-maat voor de nieuwe caravans te bepalen.  
Al die metingen zorgen ervoor dat de berekening voor 
de A-maat van Isabella altijd 100% up-to-date is. 
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Om de juiste maat voortent te bepalen, dien je de volgende gegevens te weten: model, bouwjaar en de A maat  
(omloopmaat) van de caravan. Plaats de caravan op een vlakke ondergrond. Meet de lengte vanaf de grond, door de 
caravanrail heen en weer rechtstreeks terug naar de grond (ca. 30 cm van de zijkant). 

Dit gaat heel eenvoudig met behulp van een koord (zie de schets). Voor de Universal modellen en de wintertent heeft de 
A-maat geen betekenis. 

A-Maat

A-maat tent als kleine deeltent

Alle A-maat tenten van Isabella kunnen ook als deeltent worden toegepast (bijvoorbeeld bij een grotere caravan). In 
dat geval verkrijg je met behulp van een afsluitset (accessoire) een optimale aansluiting aan de caravanwand.

Hele tent als kleine 
deeltent

  Als grote deeltent Minor Magnum

30 - 35 cm

Ca. 190 cm

30 - 35 cm
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PRISMA SEED
De ultieme seizoenstent in een trendy kleurstelling. De Prisma Seed 
is flexibel in te delen, duurzaam en heeft een zeer stabiel frame. 
Het front kan met een extra frontpaneel van voren naar achteren 
 verplaatst worden. Hiermee creeër je eenvoudig een woonkamer 
met overdekt terras. Daarnaast kun je de Prisma Seed verder 
uitbreiden met een tussendeel waarmee je het overdekte terras 
 halveert of een extra front set waarmee je het overdekte terras 
geheel kunt afsluiten en een serre creëert. 
De grote vensterpartijen maken van de Prisma Seed een lichte en 
uitnodigende voortent waar het urenlang goed toeven is. De wanden 
zijn van Isacryl, een ademend acryl materiaal met krachtige vezels 
die het materiaal extra sterk en duurzaam maken. Voor max imale 
stabiliteit wordt de Prisma Seed uitsluitend geleverd met een 
Zinox Megaframe. Voor wie de Prisma Seed het hele jaar door wil 
 gebruiken, zijn er extra stangen verkrijgbaar voor meer stevigheid in 
het voor- en naseizoen.

A-MAAT VOORTENTEN

Uitneembare/neerrolbare delen: Front-, zij- en hoekdelen.

Bijzondere details: Flexibele frontdelen, insectenhor in beide 
zijkant en3, ventilatie in het front, lichtbaan in het dak2, grote 
venster partijen, brede rondomlopende petluifel.

Standaard geleverd met: Gordijnset Cube Creme, Standaard 
wielkastafdichting, standaard caravan- tochtstrook, tenttas, 
 verandastang, Fix On, Zinox Megaframe incl.  Hercules, foedraal voor 
tentstokken en haringen incl. haringtrekker.

Opties voor montage: Extra frontpaneel (basis), front set (2 stks) 
en  tussendeel (links of rechts) voor meer variatiemogelijkheden1. 
Annex 250,  zijdeel van gaas, deurmarkies Prisma,  
stormzekeringsset.



Zinox 
MegaFrame

Isacryl 
295 g/m2

G18 G20-21 G22-24

R L R L

G19

A950-A1225

A950-A1225

G18 G20-21 G22-24

R L R L

G19

A950-A1225

G18 G20-21 G22-24

R L R L

G19

A950-A1225

G18 G20-21 G22-24

R L R L

G19

A950-A1225

              950-989 · G18                             1000-1025 · G19                                1050-1125 · G20-21                                 1150-1225 · G22-23

250

150

Isaroof 
285 g/m2

12

3

 PRISMA SEED

Granite Steel Seed

PRISMA G18 G19 G20 G21 G22 G23
MegaFrame 98,5 100,3 118,5 119,7 126,6 126,7

7

KLEUREN MATERIAAL

TECHNISCHE AFBEELDINGEN

Totaalgewicht inclusief frame: kg
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PENTA FLINT
De Penta Flint heeft alles wat je maar wenst in een seizoens tent 
 - een diepte van 3,50 m zonder lastige voor en een vorm waar-
mee je de ruimte volop benut. Het wandmateriaal van Isacryl laat 
de voortent ademen en zorgt voor een optimaal binnen klimaat. 
De insecten horren aan beide zijkanten en de vele openings-
mogelijkheden  zorgen 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-  partijen 
met helder folie zorgen ervoor dat de Penta Flint 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.

 

Uitneembare/neerrolbare delen: Front, zij- en hoekdelen.
 
Bijzondere details: Rondomlopende petluifel, lichtsecties midden 
in het dak. Groot venster met insectenhor in beide zijwanden1, 
 hoekdeur in linker front, twee deuropties.
 
Standaard geleverd met: Gordijnset Collage Blue, verandastang, 
standaard  tochtstrook, standaard wielkastafdichting, FixOn, foe-
draal voor tentstokken en haringen, tenttas en haringtrekker.

Opties voor montage: Annex 220, deurmarkies2, binnenhemel, 
scheidingswand3, storm zekeringsset, Isabella Flooring Concept.

A-MAAT VOORTENTEN



GreySteel

Zinox 
MegaFrameZinox Isacryl 

295 g/m2
Isaroof 
285 g/m2

G16 G18 G19 G20-21 G22-24 G25

   875-940 G14-16         950-989 · G18             1000-1025 · G19             1050-1125 · G20-21       1150-1285 · G22-24 
A875-1285

350

 PENTA FLINT

PENTA FLINT

1

2

3

PENTA FLINT G14 G16 G18 G19 G20 G21 G22 G23
Zinox frame 64,0 64,7 73,3 75,3 88,1 89,2 96,5 97,6

MegaFrame 81,0 91,9 94,0 119,3 120,3 121,9 123,0

9

KLEUREN MATERIAAL

TECHNISCHE AFBEELDINGEN

Totaalgewicht inclusief frame: kg
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De Villa voortent is bedoeld voor mensen die jarenlang op dezelfde 
plek willen staan en die de tent niet elk seizoen willen opzetten en 
weer afbreken.  De tent is gemaakt om buiten te staan en biedt veel 
stabiliteit bij wisselende weersomstandigheden.

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 opge-
bouwd met verschillende modules. Met al die keuzemogelijkheden 
kun je zelf je eigen droomVilla ontwerpen. 

1)  Kies een maat voor je Villa
2)  Kies welke frontpanelen je wilt 
3)  Kies hoe je ze wilt gaan combineren
4)   Kies of je het wilt uitbreiden met een tunnel  

en een overdekt terras

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 zomer-
avonden 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 combinatiemogelijkheden kun 
je terecht bij je dealer of kijken op  www.isabella.net

Op de foto zie je een Villa 850 met ingebouwd terras.

Ontwerp 
je eigen  
droomvilla

Villa – De ultieme voortent 
 voor het hele jaar door
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Tweed Flax

VILLA

Isacryl 
295 g/m2

12

KLEUREN

De stabiele voortent voor het hele jaar
De Villa is een bijzonder stabiele en robuuste 
vrijstaande voortent, speciaal voor kam-
peerders die van alle seizoenen  op de camping 
willen genieten. Hij kan door twee personen zelf 
opgebouwd worden en biedt dankzij het module 
systeem veel indelingsmogelijk heden. De zij- en 
voorwanden zijn gemaakt van het door en door 
gekleurde Isacryl.

Isacryl is ademend, zeer sterk en zorgt voor een 
aangenaam binnen klimaat. Alle delen kunnen 
individueel worden samengesteld en zijn met 
een rits aan elkaar verbonden. Dit maakt het 
mogelijk om je  eigen persoonlijke tent samen 
te stellen. Door de losse modules met rits is de 
Villa makkelijk op te bouwen en is het tevens 
mogelijk om op een later tijdstip een element te 
vervangen of om te wisselen, zonder dat de tent 
helemaal gedemonteerd dient te worden.
Het dak is gemaakt van een tweezijdig  PVC 
gecoat polyesterweefsel. Om condens te voor-

VILLA

komen is het raadzaam om een binnenhemel 
als accessoire te bestellen. Deze is gemaakt 
van een samengesteld katoen weefsel dat 
condens goed kan absorberen en vocht 
regulerend werkt. 

Het zeer hoogwaardige vensterfolie dat in de 
Villa wordt gebruikt kan kou en warmte goed 
doorstaan en zijn rondom door venster-
flappen af te sluiten. In beide zijwanden 
bevinden zich gaasvensters die met een 
folieflappen en een afdekflap uitgerust zijn. 
De caravan wordt door middel van een sluis 
aan de tent gekoppeld. Deze bestaat uit een 
verbindingsstuk aan het dak en een met 
pvc omwikkeld schuimrubber aandrukkus-
sen aan de zijkant en tegen de caravan. De 
achter wand bestaat uit een hoek module van 
70 cm aan weerskanten. Omdat de tent vrij 
staat kan de caravan eenvoudig verwijderd 
worden. Met een, als accessoire te bestel-
len, achterwand kun je de tent helemaal 

afsluiten. De verbinding tussen caravan en 
tent is met slechts enkele handelingen te 
monteren en weer te demonteren. Zo blijf je 
flexibel in het gebruik van tent en caravan. De 
Villa is geconstrueerd voor caravans met een 
aansluithoogte van 250 cm. Hiervoor is het 
noodzakelijk dat er eerst een vlonder wordt 
gemaakt met een  hoogte van 10 cm. Voor 
stacaravans  kan de Villa tot een  hoogte van 
265 cm aangepast worden.

MATERIAAL

Dakmateriaal: 520 g/m2 PVC/
Polyester met gesealde naden.
Frame: 40 x 40 aluminiumpro-
fiel met hoekdelen.



 VILLA
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TECHNISCHE INFORMATIE
Maten: Diepte 300 cm.  
Breedte 550 cm, 650 cm, 750 cm, 850 cm, 950 cm.  
Aantal deuren: Minimaal 2. 
Ventilatie delen: Minimaal 2 in de zijdelen. 
Overstekende luifel: rondom.
Aansluiting: Gevoerd kussen en  
verbindingsstuk
Overig: Ventilatie aan beide zijkanten.  
Rondomlopende uitsteek.
 
STANDAARD PAKKET 
Gordijnen: Cube Creme. 
De Villa wordt geleverd met een verbindings-
stuk tussen caravan en tent, 2 kussens, 
caravan-tochtstrook en standaard wielkast-
afdekking. 
De tent wordt geleverd met 2 achterwandele-
menten van 74 cm. 

ACCESSOIRES  
Achterwandelementen om de tent in zijn 
 geheel af te sluiten. 
Binnenhemel. 
Winterzekering (extra dakstangen en staanders). 

Regengoot. 
F- module (frontelement met gaas venster).
Villadeur 
Villa Tunnel

TERRAS
Een overdekt terras kan links of rechts 
worden geplaatst. Het terras is 2 x 3 m 
groot.

TUNNEL
Om de diepte tussen de achterwandele-
menten van je Villa uit te breiden van 3 m 
naar 3,70 m kun je een Tunnel monteren. 

BELANGRIJK!
De Villa moet worden gemonteerd op 
een vaste vloer met de exacte maten van 
respectievelijk 300 x 550 cm, 300 x 650 cm, 
300 x 750 cm, 300 x 850 cm, 300 x 950 cm.  
Voor een optimale aansluiting op de cara-
van moet de afstand vanaf de bovenkant 
van de vloer tot aan de rail van de caravan 
235 - 240 cm bedragen. 

Bespreek dit met je dealer of met een 
lokale timmerman.

Sluitstuk Sluitstuk

STANDAARD
Linker gevel

STANDAARD
Rechter gevel

D-E Raam en 
deur alleen  
voor 650

A Deur en 
raampartij

B Deur en raampartij C Raampartij G Raampartij 
Voor 750, 850, 950

F Raampartij met 
horren (optioneel)

ONTWERP JE EIGEN VILLA

OPTIES VOOR DE KEUZE VAN DE VOOR-MODULES
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Als je meer wilt weten over maten en combinatiemogelijkheden kun je terecht bij je dealer. Je kunt voor informatie ook kijken op  
www.isabella.net
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COMMODORE DAWN & NORTH
De Commodore met een verrassende nieuwe 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 
diepe voortent een zeer fraaie uitstraling. De grote ramen in de front- en 
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 bij zonder kleurvast 
en zorgt samen met de ingebouwde nokventilatie voor een prettig 
binnen klimaat. Op warme dagen bieden de insectenhorren in de beide 
zijwanden voldoende ventilatie. Met het voorgemonteerde frame is 
deze fraaie voortent makkelijk op te zetten en uitermate geschikt voor 
een lang kampeerseizoen, vakantie of weekendje weg. Je hebt hierbij 
de keuze uit een lichtgewicht CarbonX, stabiel Zinox met T-Rex of ultra 
sterk Zinox Megaframe. Voor nog meer ruimte in deze stijlvolle voortent 
kun je de Commodore uitbreiden met een uitbouw in dezelfde chique 
kleurstelling, de Annex 250.

Commodore is verkrijgbaar als Dawn en North model.

2,5 m, zie pagina 16-19

Uitneembare/neerrolbare delen: Front- en zijdelen.

Bijzondere details: Nokventilatie in het front1, Insectenhor met 
oprolbaar vensterfolie in beide zijwanden2. 

Standaard geleverd met: Gordijnset Collage Sand (Dawn), Cube 
Creme (North)3. Verandastang4, standaard  tochtstrook, standaard 
wielkastafdichting, FixOn, Typhoon stormlijnen, tenttas, foedraal 
voor tentstokken en haringen incl. haringtrekker. 

Opties voor montage: Annex 250, deurmarkies, zijdeel van gaas, 
netfront, Cosy Corner II, scheidingswand, voorzonluifel Eclipse, 
stormzekeringsset.

A-MAAT VOORTENTEN



COMMODORE NORTH

COMMODORE DAWN Zinox 
MegaFrameZinox Isacryl 

295 g/m2CarbonX 
Isaroof 
285 g/m2

3

Tweed Grey

FlaxSteel

G14-16 G18 G21-22G19-20G14-16 G18 G21-22G19-20 A900-1175
(DAWN 900-1225)

G14-16 G18 G21-22G19-20     900-940 · G16                 950-989 · G18                   1000-1075 · G19-20            1100-1175 · G21-22 
     (DAWN -1225 · G23)

300

 COMMODORE 

COMMODORE NORTH

COMMODORE DAWN G14 G16 G18 G19 G20 G21 G22 G23
Zinox frame 49,3 51,1 57,1 62,9 65,2 72,6 74,0 84,6

CarbonX frame 38,4 40,2 44,8 46,0 48,3 55,2 56,6 63,8

MegaFrame 75,3 82,1 84,5 93,3 94,7 107,9

COMMODORE NORTH G14 G16 G18 G19 G20 G21 G22 G23
Zinox frame 51,5 57,0 63,1 65,6 72,9 74,1

CarbonX frame 40,6 44,7 46,2 48,6 55,5 56,7

MegaFrame 75,2 82,3 84,6 93,6 94,8

2

15

MATERIAALKLEUREN

TECHNISCHE AFBEELDINGEN

Totaalgewicht inclusief frame: kg Totaalgewicht inclusief frame: kg
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AMBASSADOR DAWN
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 magnifiek vakantieverblijf tijdens 
alle reizen. De wanden van ademend Isacryl zijn bijzonder kleurvast 
en zorgen samen met de vele ventilatie mogelijkheden voor een per-
fect binnen klimaat. De grote in panelen opgedeelde panoramaven-
sters 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  mogelijkheden.

3 m, zie pagina 14-15

Uitneembare/neerrolbare delen: Front- en zijdelen.

Bijzondere details: Brede deuropeningen in beide frontpanelen1, 
insectenhor in beide zijkant en2, voor een goede ventilatie en het 
reduceren van condens. 

Standaard geleverd met:Gordijnset Collage Sand. Verandastang, 
standaard  tochtstrook, standaard weilkas tafdichting, FixOn, 
 Typhoon stormlijnen, tenttas, foedraal voor tentstokken en haringen 
incl. haringtrekker. 

Opties voor montage: Annex 250, deurmarkies, zijdeel van gaas, 
netfront, Cosy Corner II, scheidingswand, voorzonluifel Eclipse, 
stormzekeringsset.

A-MAAT VOORTENTEN



1

2

 AMBASSADOR DAWN

FlaxSteel Zinox CarbonX Isacryl 
295 g/m2

Isaroof 
285 g/m2

G14-16 G18 G21-22G19-20G14-16 G18 G21-22G19-20
A850-1175

  850-940 · G14-16             950-989 · G18              1000-1075 · G19-20            1100-1175 · G21-22

250

AMBASSADOR DAWN G14 G16 G18 G19 G20 G21 G22
Zinox frame 42,9 44,1 50,2 55,8 58,1 64,2 65,5

CarbonX frame 34,6 35,8 40,1 43,4 45,7 50,2 51,5
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TECHNISCHE AFBEELDINGEN

KLEUREN MATERIAAL

Totaalgewicht inclusief frame: kg
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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 ver-
krijgbaar met een Zinox staalbuisframe of het ultra lichte CarbonX 
glasvezelframe. 

3 m, zie pagina 14-15

Uitneembare/neerrolbare delen: Front- en zijdelen.

Bijzondere details: Insectenhor in beide zijkanten1, nokventilatie in 
het front.

Standaard geleverd met: Gordijnset Cube Creme, standaard 
 wielkastafdichting, standaard tochtstrook, tenttas, verandastang, 
FixOn, foedraal voor tentstokken en haringen incl.  haringtrekker.

Opties voor montage: Annex 250 North, zijdeel van gaas, voorzon-
luifel  Eclipse, netfront, Cosy Corner II, dakgoot, stormzekeringsset.

A-MAAT VOORTENTEN



Tweed Grey

Zinox CarbonX Isacryl 
295 g/m2

250

G13 G18-20G10-12 G14-16 G21-22

A675-A1175

G13 G18-20G10-12 G14-16 G21-22

A675-A1175

G13 G18-20G10-12 G14-16 G21-22

A675-A1175

675-775 · G10-G12   800-825 · G13        850-940 · G14-16       950-1075 · G18-20             1100-1175 · G21-22

A675-A1175

 CAPRI NORTH

1

Isaroof 
Light

240 g/m2

CAPRI NORTH G10 G12 G13 G14 G16 G18 G19 G20 G21 G22
Zinox frame 35,8 37,0 38,9 41,0 42,1 48,6 54,2 56,1 62,4 63,5

CarbonX frame 28,2 29,4 31,3 32,7 33,9 38,5 41,8 43,6 48,4 49,5

CAPRI NORTH HYMER  - ERIBA TOURING FAMILIA 31,7  
CAPRI NORTH HYMER  - ERIBA TOURING TRITON 31,9
CAPRI NORTH HYMER  - ERIBA TOURING TROLL 32,4
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KLEUREN

MATERIAAL

TECHNISCHE AFBEELDINGEN

Capri North is ook verkrijgbaar voor de Eriba Touring en 
 Feeling. Wordt standaard geleverd met een CarbonX frame. 
Passend voor alle Eriba Touring caravans vanaf 2009.

Totaalgewicht inclusief frame: kg Totaalgewicht inclusief frame: kg
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Oog voor detail

 FixOn™ II schroefloze 
dakstang-ogen zijn ont-
worpen voor een flexibele 
en optimale positie van 
de dakliggers. 

Slimme en doordachte details garanderen een eenvoudige functie en grote mate van gebruiksvriendelijkheid. 
De doordachte details garanderen bovendien een lange levensduur. Een voortent is een investering die zijn 
waarde moet behouden. Dat geldt zowel voor de gebruikswaarde tijdens de vele vakanties als de verko-
opwaarde op de dag dat de Isabella-voortent van eigenaar wisselt. 

DropStop™  
afdichtringen  
op alle ogen in  
het dak.  

De stevige, afgedekte 
ritssluitingen laten 
absoluut geen regen- 
water door.  
  

Minder slijtage door extra krachtige ver-
sterkingsstukken (op sommige plekken zelfs 
dubbel). In alle afspanringen zijn inwendige PVC 
versterking genaaid om de trekkracht van de 
rubberen spanners probleemloos te weerstaan. 

 Uiterst duurzame en veer-
krachtige Isa Flex™ rubber 
tentringen zijn reeds voor-
gemonteerd bij alle Isabella 
voortenten en luifels. 
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is oog voor kwaliteit

Alle Isabella 
voortenten zijn 
voorzien van 
deurbinders met 
drukknopen. 

De naar binnen liggende tochtstrook ver-
hindert tocht in de voortent. Als het tapijt 
over de tochtstrook wordt gelegd, blijft de wind 
buiten. Tegelijkertijd wordt hiermee de juiste 
rek van de rubberen spanners bereikt. 

De variabele aansluitdriehoek 
met extra passtrook zorgt  
ervoor dat de voortent praktisch 
aan elk type caravan past.

Voor een goede ventilatie en het 
reduceren van condenswater is 
in alle Isabella voortenten gezorgd. 
Ook insectenhorren bij diverse types 
dragen daartoe bij.  

Door het voetje van de 
staander te plaatsen in het 
regelsnoer, verkrijgt de tent 
een gelijkmatige afspanning 
en wordt slijtage voorkomen.

 De met een "automaat" genaaide daknaad 
is voorzien van een dubbele zoom en is 100% 
nauwkeurig geplaatst. Een speciale snit in de 
dakrondingen minimaliseert vouwen in het dak  
en vereenvoudigt het afspannen van de tent.
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MAGNUM FLINT 340 & 400

De Magnum 340 en de 400 Flint zijn zeer reisvriendelijke en snel op te 
zetten  deeltenten. Met de Magnum 340 of de 400 Flint krijg je een ruime 
reistent met een diepte van 2,5 meter en een breedte van 3,4 of 4 meter. 
Het front en de beide zijdelen zijn voorzien van vier runners waarmee 
deze wanden geheel of gedeeltelijk uitritsbaar zijn. Met de beide 
zij wanden voorzien van insectenhorren heb je veel ventilatiemogelijk-
heden. 

Als je buiten en binnen meer ruimte wilt, kunnen de Magnum 340 en de 
400 Flint worden uitgebreid met onder andere een  Eclipsevoorzonluifel 
(speciaal voor de Magnum) of een Cosy Corner ll (speciaal voor de 
 Magnum). Met een Annex krijgt u extra slaap- of opbergruimte. De 
Magnum 340 en de 400 Flint zijn gemaakt van ademend Isacryl, dat 
bovendien voor een goed binnen klimaat zorgt.

Uitneembare/neerrolbare delen: Front- en zijdelen.

Bijzondere details: Lichte en vriendelijke deeltent, extra lange 
dakvleugel, doorlopende petluifel, insectenhor in beide zijkanten1, 
ventilatie in het front2. Grote frontvensters. 

Standaard geleverd met: Gordijnset Collage Blue, standaard 
wielkastafdichting, standaard tochtstrook, tenttas, verandastang 
voor zijkant, FixOn, foedraal voor tentstokken en haringen incl. 
haringtrekker.

Opties voor montage: Annex 250, Cosy Corner II spec. Magnum, 
Eclipse voorzon luifel spec., verandastang voor front en steunstang, 
stormzekeringsset.

Geschikt voor caravanhoogtes tussen 235 en 250 cm.

DEELTENTEN



1

2

 MAGNUM FLINT

GreySteel
CarbonX Isacryl 

295 g/m2
Isaroof 
285 g/m2

250250

340400

MAGNUM 340 FLINTMAGNUM 400 FLINT

MAGNUM 400 FLINT 32,2 MAGNUM 340 FLINT 29,9

164704009 164703409

23

TECHNISCHE AFBEELDINGEN

KLEUREN MATERIAAL

Totaalgewicht inclusief frame: kg Totaalgewicht inclusief frame: kg
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DEELTENTEN



CarbonX 

1

FlaxSteel

200

260

Isaroof 
Light

240 g/m2

 MINOR DAWN

MINOR DAWN 24,2

Isacryl 
295 g/m2

160001039
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TECHNISCHE AFBEELDINGEN

KLEUREN MATERIAAL

MINOR DAWN
Wanneer je gaat voor makkelijk, handig en comfortabel, dan is de 
deeltent Minor Dawn echt iets voor jou. Een ideale voortent voor 
twee personen. Licht van gewicht, makkelijk en snel op te zetten. 
Het raam in het uitneembare frontpaneel zorgt voor licht en een 
ruim uitzicht. De beide zijkanten hebben een toegangsdeur en zijn 
voorzien van een insectenhor welke kan worden afgesloten door de 
folieafdekking dicht te ritsen. Het materiaal van ademend Isacryl be-
vordert een aangenaam binnenklimaat. Zoals bij alle deeltenten van 
Isabella is de aansluiting op de caravan optimaal. De Minor Dawn 
wordt standaard geleverd met een voorgemonteerd lichtgewicht 
CarbonX frame met IsaFix snelspanners voor extra opzetgemak.

Uitneembare/neerrolbare delen: Front.

Bijzondere details: Insectenhor1 en toegangsdeur in beide 
zijkanten. 
Standaard geleverd met: Gordijnset Collage Sand, standaard 
tochtstrook,  standaard wielkastafdichting, FixOn, tenttas, 
 foedraal voor tentstokken en haringen  incl. haringtrekker.
Opties voor montage: Verandastang, stormzekeringsset.
Geschikt voor caravanhoogtes tussen: 235 en 250 cm.

DEELTENTEN

Totaalgewicht inclusief frame: kg
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UNIVERSAL DAWN 360
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UNIVERSAL DAWN 360 & 420
De Universal 360 en 420 Dawn zijn ruime deeltenten die dankzij 
hun stabiliteit bijna elk weerstype de baas zijn. Hierdoor zijn deze 
voortent modellen uitermate geschikt voor kampeerplezier in de 
vier seizoenen. De twee meegeleverde steunstangen duwen de 
vastgenaaide sluitkussens stevig vast tegen de caravan voor een 
optimale afdichting. De Universal 360 en 420 Dawn hebben een deur 
in de beide zijwanden en grote  vensters in het hele front die voor 
een goed uitzicht zorgen. Het sterke Zinox stalen frame zorgt voor 
een goede stabiliteit. Door de dakconstructie kun je de caravandeur 
ongehinderd openen en is de sneeuwophoping minimaal.

Uitneembare/neerrolbare delen: Front- en zijdelen1.

Bijzondere details: Ventilatie in beide zijkanten3 en instelbare 
frontventilatie. Uitwendige slikrand2, flexibele afspanning, speciale 
dakhelling waardoor de tent geschikt is om het hele jaar mee te 
 kamperen, extra sterk vensterfolie (vorstbestendig), Universal 360 
Dawn met PVC dak.

Standaard geleverd met: Gordijnset Collage Sand, verandastang1, 
standaard  tochtstrook, standaard wielkastafdichting, FixOn, tent-
tas, foedraal voor tentstokken en haringen incl. haringtrekker.

Opties voor montage: Annex 220, Deurmarkies, binnenhemel, 
winterzekering, stormzekeringsset.

Gebruik: Voor ieder seizoen.

Geschikt voor caravanhoogtes tussen de 235 en 250 cm

DEELTENTEN



 UNIVERSAL DAWN 360 & 420 

UNIVERSAL 360/420 UNIVERSAL 420 UNIVERSAL 360

Zinox Isacryl 
295 g/m2

Isaroof 
285 g/m2

FlaxSteel

UNIVERSAL 420 DAWN

230

440

UNIVERSAL 360 DAWN

380

230

1 2

3

PVC 

UNIVERSAL 420 DAWN 51,2 UNIVERSAL 360 DAWN 44,0

165104209 162603609
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TECHNISCHE AFBEELDINGEN

KLEUREN MATERIAAL

Totaalgewicht inclusief frame: kg Totaalgewicht inclusief frame: kg
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DEELTENTEN



1

2

Granite Steel
Zinox PVC 

180

220

 WINTER

WINTER 27,5

167202403
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WINTER
Dankzij stevig materiaal, een speciale dakhelling voor  minimale 
sneeuw ophoping, een extra brede uitwendige slikrand en een sterk 
stalen frame is de Winter voortent opgewassen tegen winterse 
weersomstandigheden.  Wanneer je dit combineert met een flexible 
afspanning en een vensterfolie dat bestand is tegen extreme vorst is 
de  Isabella Winter-voortent zelfs tegen een krachtige sneeuwstorm 
opgewassen. Een zeer sterke en stabiele voortent om ook tijdens 
de koude winterdagen te genieten van de caravan. Voor kamperen in 
de winter adviseren wij een binnenhemel te monteren om condens-
vorming tot een minimum te beperken en een winterzekeringset te 
gebruiken voor extra stevigheid bij zware sneeuwval. Deze zijn als 
optie verkrijgbaar bij deze wintervaste deeltent.

Bijzondere details: Uitwendige slikrand1, speciale dakhelling2, 
extreme vensterfolie.

Standaard geleverd met: Gordijnset Bowline Grey,  standaard 
tocht strook, standaard wielkastafdichting, FixOn, tenttas, foedraal 
voor tentstokken en haringen incl. haring trekker.

KLEUREN MATERIAAL

TECHNISCHE AFBEELDINGEN

Opties voor montage: Binnenhemel, winterzekeringsset, storm-
zekeringsset. 

Gebruik: Hele jaar.

Geschikt voor caravanhoogtes tussen: de 235 en 250 cm

Totaalgewicht inclusief frame: kg
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Isacryl 
295 g/m2

Indigo Abricot Grey

Indigo Blue Grey Isaroof 
Light

240 g/m2

1 2

 T@B

T@B 400L 28,5 176604009

T@B 320 25,5 176403206

T@B 400L 276404006

T@B 320 276403206
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T@B VOORTENTEN L 400 TD
T@B VOORTENTEN 320 OFFROAD

Bijzondere details: Het front is uitneembaar en neer rolbaar. De 
insecten hor in de rechter zijwand heeft een afdekflap welke oprol-
baar is en d.m.v. een  ritsluiting geopend kan worden1.
Standaard geleverd met: Gordijnen, speciale tochtstrook en  
wielkastafdichting, tenttas.
Materiaal: Front van Isacryl. Zijwanden en dak zijn gemaakt van 
gecoat polyester en sokkel van PVC.
Frame: Voorgebogen aluminiumbuis, glasfiber dakliggers incl. 
schroefloos FixOn bevestiging. 

Bodemmaat 400L: 225 x 415 cm 
Bodemmaat320: 180 x 375 cm

KLEUREN MATERIAAL

SPECIAAL VOOR DE T@B CARAVANS

T@B ZONNELUIFELS VOOR T@B L 400 TD, T@B 320 RS  
OF 320 OFFROAD2

Standaard geleverd met: Draagtas met aparte vakken voor  
frame en doek.
Materiaal: Gecoat polyester.
Frame: Voorgebogen aluminiumbuis, glasfiber dakliggers incl. 
schroefloos FixOn bevestiging. 
Opties: Aangepaste tochtstrookset, zijwanden set
Hoogte: 210 cm bij het hoogste punt.
Diepte: 180 cm 
Gewicht: T@b 400; 8,3 kg T@b 320; 6,8 kg

VOORTENTEN – SPECIAAL

Totaalgewicht inclusief frame: kg

Zonneluifels



CarbonX Isacryl 
295 g/m2

361: 402 cm
391: 432 cm

240 cm

Marine Red Sky Blue Isaroof 
Light

240 g/m2

 ADRIA ACTION 361 & 391

ADRIA ACTION 361 27,8 168101019

ADRIA ACTION 391 29,2 168201019
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VOORTENT – SPECIAAL VOOR DE ADRIA ACTION 361 & 391

Een opvallende caravan als de Adria Action verdient een opvallende 
voortent. Daarom heeft Isabella voor deze slimme en kleine Adria 
Action caravans een speciale en passende voortent in het assorti-
ment. Deze voortent past perfect aan de caravan, sluit uitstekend 
aan op de unieke  vormgeving en is zowel elegant als functioneel. 
Het front is uitneembaar en neerrolbaar en gemaakt van Isacryl, 
een ademend en bijzonder kleurvast acryl materiaal. De voortent 
biedt ondanks de ronde dakvorm alsnog een optimale stahoogte en 
leefruimte met een oppervlakte van 240 x 420 cm.
Deze voortent is snel op te bouwen met het frame van CarbonX en 
Aluminium. De voortent heeft een muskitowand in de rechter zijwand 
met een afdekflap die d.m.v. ritssluitingen geopend kan worden. 
Daarnaast past de zonluifel Sun Shine in de maat G13 ook aan deze 
unieke caravan. Vraag de dealer naar de mogelijkheden.

KLEUREN MATERIAAL

TECHNISCHE AFBEELDINGEN

Bijzondere details: Het front is uitneembaar en neerrolbaar. 
Muskito wand in de rechterwand met afdekflap die m.b.v. rits-
sluitingen geopend en gesloten kan worden.

Standaard geleverd met: Gordijnen Hyacinth, tochtstrook en 
wielkastafdichting.

Materiaal: Front van ademend Isacryl. Zijwanden en dak zijn ge-
maakt van gecoat poly ester en sokkel van pvc.

Frame: Lichtgewicht combinatie van Aluminium/CarbonX glasfiber. 
Verstelbare dakstangen. Schroefloos FixOn-bevestiging.

Totaalgewicht inclusief frame: kg
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1

Ice GreyAntracite
IXL

230

330

VenTex
240 g/m2

Isaroof 
Light

240 g/m2

 MARLIN W330

MARLIN - VENTURA W330 ANTRACITE 25,6 174311109
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VENTURA MARLIN W330
De Marlin W330 is de ideale touringstent, deze wordt op het rechte 
gedeelte van de caravan geplaatst. Alle panelen zijn uitneembaar 
en met zijn praktische formaat en insectenhor vormt de Marlin een 
aangename en gezellige leefruimte. Hij is makkelijk op te zetten en 
voorzien van het lichte IXL-glasvezelframe. De deeltent heeft een 
prima afdichting tegen de zijkant van de caravan met ingenaaide 
schuimkussens en de meegeleverde aansluitset. De Marlin W330 is 
uitgevoerd met het onderhoudsvriendelijke IsaLite.

Bijzondere details: Alle panelen zijn neerrolbaar en uitneembaar. 
Insectenhor aan één kant, aan de buitenkant voorzien van folieklep 
met ritssluiting1.
 
Standaard geleverd met: Schroefloos FixOn beslag, Luxor Grey 
gordijnen, tochtstrook, standaard wielkastafdekking, tenttas en 
stokkenfoedraal, foedraal voor haringen.
 
Extra opties voor montage: Isabella Annex 220, kan aan beide 
zijkanten van de voortent worden geritst, stormzekeringsset. 

Geschikt voor: Caravans met hoogtes van 235 tot 250 cm
 
Afstand tussen dakstokken: 313 cm

MATERIAALKLEUREN

TECHNISCHE AFBEELDINGEN

DEELTENTEN 

Totaalgewicht inclusief frame: kg



1

 CADET W260

Ice GreyAntracite IXL

200

260

VenTex
240 g/m2

Isaroof 
Light

240 g/m2

CADET - VENTURA W260 ANTRACITE 20,4 171101029
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VENTURA CADET W260
De Cadet W260 is een compacte deeltent die op de meeste caravans 
past. Het model heeft deuren aan beide kanten, een uitneembaar 
frontpaneel en een insectenhor aan één kant. De perfecte week-
end-voortent; makkelijk op te zetten én licht van gewicht door het 
IXL-glasvezelframe. 
De afdichting tegen de zijkant van de caravan is perfect door de 
ingenaaide schuimkussens en aansluitset die standaard worden 
meegeleverd.

Bijzondere details: Het frontpaneel is neerrolbaar en uitneembaar. 
Insectenhor aan één kant, aan de buitenkant voorzien van folieklep 
met ritssluiting.1

Standaard geleverd met: Schroefloos FixOn beslag, Luxor Grey 
gordijnen, tochtstrook, standaard wielkastafdichting tenttas en 
stokkenfoedraal, foedraal voor haringen.

Geschikt voor: Caravans met hoogtes van 235 tot 250 cm

Afstand tussen dakstokken: 226 cm

MATERIAALKLEUREN

TECHNISCHE AFBEELDINGEN

Totaalgewicht inclusief frame: kg
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1

Ice GreyAntracite

  800-975 · G14-18         1000-1075 · G19-20           

IXL Prenox

250

300

Isaroof 
Light

240 g/m2

IsaLite 
195 g/m2

 PACIFIC D250 & 300

Ventura D250

Ventura D300

Ventura D250

Ventura D300

Ventura D250

Ventura D300

VENTURA D250 G13 G14 G16 G18 G19 G20
Prenox  frame 33,1 35,9 37,7 42,2 47,6 48,9
IXL  frame 27,6 29,4 31,2 34,2 37,9 39,2

VENTURA D300 G13 G14 G16 G18 G19 G20
Prenox  frame 39,2 42,2 43,3 49,4 55,2 56,1
IXL  frame 31,1 33,8 34,9 39,2 42,9 43,8
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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 makke-
lijk 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 Prenox stalen frame en het lichte IXL-glasvezelframe voor 
op reis.

Bijzondere details: Insectenhor in de zijkant  heeft een uitwendige 
 folie-vensterflap met ritss luiting1.

Standaard geleverd met: FixOn, gordijnset Luxor Grey, caravan- 
tochtstrook, standaard wielkastafdichting, afspanmateriaal, tent-
tas, foedraal voor tentstokken en haringen.

Opties voor montage: Isabella Annex 250, Isabella Cosy Corner II, 
Isabella Eclipse zonneluifel, verandastang.

MATERIAALKLEUREN

TECHNISCHE AFBEELDINGEN

A-MAAT TENT 

Totaalgewicht inclusief frame: kg



IXL Prenox
Isaroof 

Light
240 g/m2

IsaLite 
195 g/m2

BUSMF

B
U
S
B
9

BUSMF

B
U
S
B
9

254

308

1 2

 FREESTANDER CUMULUS W300 & W300 H

W300 184310009

W300 H 184300009

Grey

Lime

Dark grey
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De Freestander Cumulus is een vrijstaande tent voor kampeer-
bussen en campers waarmee je de mogelijkheden op reis verder 
uitbreid. Deze vrijstaande tent kun je eenvoudig aan de camper 
bevestigen en demonteren. Wanneer de tent niet voor de camper 
staat, kan de gehele achterwand met het oprolbare paneel met 
ritsen afgesloten worden. De Freestander Cumulus is verkrijgbaar in 
twee verschillende hoogtes, afhankelijk van het voertuig. Alle front-
panelen zijn neerrolbaar en de tent beschikt over een insecten hor 
met folie-vensterflap in de rechterzijkant. De Freestander Cumulus 
is makkelijk op te bouwen en is gemaakt van onderhoudsvriende-
lijk gecoat polyester in twee grijstinten met een fris groen accent 
streepje.

MATERIAALKLEUREN

W300: Past op voertuigen tussen de 170 en 250 cm 
W300 H: Past op voertuigen tussen de 240 en 280 cm

Bijzondere details: Ga op avontuur met de camper en laat de Cumulus 
op zijn plek.1 Handig systeem voor aansluiting op het voertuig met twee 
 verticale ritssluitingen en sluis2. Deur aan beide zijden. Over dekte toe-
gang tot het voertuig via een flexibele tunnel.  Uitneembare/ neerrolbare 
front- en zijdelen. Insectenhor met folie-vensterflap in rechterzijkant.
Standaard geleverd met: Gordijnen Bowline Grey, verandastang, 
afspanmateriaal, tenttas, foedraal voor tentstokken en haringen.

Opties voor montage: Isabella Annex 220, kan in beide zijdes 
 worden ingeritst. Stormzekeringsset. 

TECHNISCHE AFBEELDINGEN

VOORTENTEN VOOR AUTOCAMPERS 
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VENTURA – FREESTANDER CUMULUS W300 & W300 H
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NIEUW!

Op het gebied van opblaasbare voortenten worden met Isabella Air 
nu echt de grenzen verlegd.  

De beste ervaringen uit meer dan 60 jaar tentontwikkeling worden daarbij gecombi- 
neerd met een volledig doordacht design en de allernieuwste IsaAir luchttechnologie.  

Als het om de materialen gaat, is Isabella Air volledig compromisloos. Wij maken 
uitsluitend gebruik van dezelfde bekende Isabella materialen die we gebruiken in 
onze traditionele Isabella voortenten. Het verwerkingsproces voor de tent - van stof 
tot en met een kant-en-klare voortent - vindt plaats in Europa. 

ISAAIR SYSTEEM
   Slechts één punt voor het oppompen
   Extra sterke en duurzame 3-laags luchtbuizen
   Gebruiksvriendelijk click-system met on/off contact om makkelijk van luchtbuis  

te veranderen

DESIGN
   Ruime en heerlijk hoge woonkamer
   Klassiek design van Isabella
   Mogelijkheid voor een grote annex aan beide zijden om het oppervlak van de tent 

te vergroten

MATERIALEN
   Bijzonder goed ademend en onderhoudsvriendelijk materiaal
   Met UV-bestendig materiaal aan de voor- en zijkanten is de tent uitstekend be-

stand tegen de straling van de zon
   Uitgebreid geteste en bekende Isabella materialen

Isabella AIR
opblaasbare  

voortent



ISABELLA AIR 
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Air 
Tubes

Isaroof 
Light

240 g/m2

Isacryl 
295 g/m2

Tweed Grey

400

275 ISABELLA AIR CIRRUS NORTH 400 35,5

ISABELLA AIR ANNEX NORTH 17,5

A

B

C

C

D

MATERIAAL

KLEUREN

TECHNISCHE AFBEELDINGEN
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Totaalgewicht : kg

ISABELLA AIR CIRRUS NORTH 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 tradi- 
tionele 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.  

Grote en heerlijk hoge woonkamer
In de Cirrus North is er ruimte genoeg voor het hele gezin1. Met een diepte van 275 cm en 
volledig verticale wanden krijg je een ruime en hoge woonkamer. Je kunt de ruimte bovendien 
nóg groter maken met Air Annex aan zowel de rechter- als linkerzijde van de voortent. De 
Annex heeft een extra hoge ritsopening in de zijkanten, zodat je het gevoel krijgt dat de Annex 
gewoon onderdeel van de tent zelf is. Zo krijg je de beschikking over een multifunctionele ex-
tra ruimte van 6 m2, te gebruiken als extra slaapkamer, eet- of speelruimte enz. Met Air Annex 
aan beide zijkanten verdubbel je het oppervlak van de voortent. 

Geen extra stokken
Een bijzonder detail bij de Cirrus North is dat je geen extra stokken mee hoeft te nemen. De 
tent bestaat voor 100% uit luchtbuizen en je hoeft daarom geen extra stokken te plaatsen 
in de petluifel of bij de caravan. De petluifel beschermt de tent tegen weer en wind en zorgt 
tegelijkertijd voor een aangename schaduw. 

Gebruiksvriendelijk luchtsysteem
Het IsaAir luchtsysteem hoef je maar op één plekA op te pompen en het is zeer eenvoudig te 
gebruiken. Het modulaire luchtsysteem met ventielverbindingen tussen alle modules zorgt 
ervoor dat je heel gemakkelijk een luchtbuis eraf kunt klikkenB - nadat je het verbindingsventiel 
naar de andere modules hebt dichtgedaan - en kunt vervangen terwijl de tent gewoon blijft 
staan. Het On/Off contactC geeft duidelijk aan of de luchtverbinding open of dicht is. De lucht-
buizenD bestaan uit 3 lagen, die ervoor zorgen dat ze goed dicht zijn en stabiel blijven staan.

Bijzondere details:  petluifel aan de voorkant (luchtbuizen)2, dubbele pees, lichtpanelen 
in het dak3, twee grote ventilatieramen4 met horrengaas aan beide zijkanten, Isabella Air 
luchtsysteem, Isacryl materialen, prima uitbreidingsmogelijkheden5. 

Standaard geleverd met: Gordijnset Cube Creme, luchtbuis voor veranda-oplossing, 
speciaal ontwikkelde handpomp met flinke capaciteit en overdrukventiel, standaard 
 tochtstrook, standaard wielkastafdichting, Typhoon stormlijnen, tenttas, foedraal voor 
haringen incl. haringtrekker.  

Extra montageopties: Air Annex (250 x 250 cm) rechts of links, thermohemel, monteerba-
re vloer. 

Geschikt voor caravanhoogtes tussen: 242 en 255 cm.

NIEUW

Isabella Air Cirrus North 400 166004000 · Annex North Right 403901020 · Annex North Left 403902020 

Inner Roof 400 470204000 · Floor 400  740004000



Ventura Air 
TRINUS W400

VENTURA AIR 
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Met een Trinus W400 kun je makkelijk en snel met lucht reizen. Dankzij de prachtige 
lichtpanelen in het dak en de grote leefruimte is de Trinus W400 de ideale reistent voor 
het hele gezin. Dankzij de wel bekende IsaLite materialen van Isabella en unieke functies 
zijn de beste outdooravonturen gegarandeerd. Met de Draught Stopper-luchtbuis wordt 
de voortent probleemloos met de  caravan verbonden en het kleine afdak geeft de Trinus 
W400 een heel ruime uitstraling. Dankzij steunstangen en het Advanced Air-systeem is de 
Trinus W400 een zeer stabiele en betrouwbare reisgenoot.



Ice Grey BlueAntracite

IsaLite 
195 g/m2

Air 
Tubes 260

400

Isaroof 
Light

240 g/m2

36025 25

2

1

 TRINUS W400

VENTURA AIR TRINUS W400 34,0 177104008
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MATERIAAL

KLEUREN

TECHNISCHE AFBEELDINGEN

Bijzondere details: Lichtpanelen in het dak1, Luxor White gordij-
nen en gordijnstangen, Draught Stopper met luchtbuis, Advanced 
Air System, verandastokken, klittenband met mogelijkheid voor 
LED strips, vakken voor scheer lijnen, reflecterende scheerlijnen, 
deuren met muggengaas, dubbele pees, dubbele luchtpomp, 
aluminium steun stokken, glasvezelstok afdak2. 

Opties voor montage: Monteerbare vloer.

Totaalgewicht inclusief frame: kg
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VENTURA AIR CITO W350

IsaLite 
195 g/m2

Air 
Tubes

1 2

Ice Grey BlueAntracite

260

350

Isaroof 
Light

240 g/m2

34525 25

VENTURA AIR CITO W350 31,2 177103508
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MATERIAAL

KLEUREN

VENTURA AIR CITO W350
Elegante en gebogen voortent met uitstekende lichtinval. Dankzij de 
grote ramen en dubbele lichtpanelen in het dak is de Cito W350 zeer 
licht en ruim. Wanneer je met de Cito W350 reist, heb je gegarandeerd 
een veilige en betrouwbare reisgenoot. De unieke Draught Stop-
per-luchtbuis langs de zijkant van de caravan garandeert een goede 
aansluiting tegen de caravan. Met de dubbele pezen kan de Cito W350 
zowel aan een caravan als aan de tentrail van campers worden beves-
tigd. Door de unieke functies van de  Isabella Cito W350 krijg je de best 
mogelijke outdoorervaring.

Bijzondere details: Dubbele lichtpanelen in het dak1, Luxor White 
gordijnen en gordijnstokken, Draught Stopper-luchtbuis, Advanced 
Air System, verandastangen, klittenband met mogelijkheid voor LED 
strips, vakken voor scheerlijnen, reflecterende scheerlijnen, deuren 
met muggengaas, dubbele pees, extra luchtbuizen voor sterker dak, 
dubbele luchtpomp, aluminium steunstokken. Een luchtbuis langs 
de  zijkant van de caravan houdt tocht tegen en verbindt de voortent 
volledig met de caravan2.

Opties voor montage: Aluminium stokken, kuipzeil, te monteren 
aan de tent. Monteerbare vloer.

TECHNISCHE AFBEELDINGEN

Totaalgewicht inclusief frame: kg



VENTURA AIR VIVO W300

1 2

Ice Grey

Ice Grey

Orange

Blue

Antracite

Antracite

26040 40

255

270-290

260

300

IsaLite 
195 g/m2

Air 
Tubes

Isaroof 
Light

240 g/m2

VENTURA AIR VIVO  W300 H 23,0 177100118

VENTURA AIR VIVO  W300 22,4 177100018

VIVO W300
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Totaalgewicht inclusief frame: kg
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VENTURA AIR VIVO W300
Compacte en slimme voortent voor caravans, campers en bussen. 
De Vivo W300 is zeer eenvoudig op te zetten en kan in een hand-
omdraai worden omgebouwd tot een luifel om tijdens de zonnige 
avonturen schaduw te creëren. De Draught Stopper met luchtbuis 
 zorgt voor een goede afdichting langs de caravan en met de dubbele 
pees kan de tent zowel aan caravans, campers als bussen worden 
geschoven. Dankzij de ingenaaide gordijnen, de brede open voor- en 
zijkanten en de eenvoudig op te zetten tent ben je met een Vivo 
W300-voortent altijd klaar om op vakantie te gaan. 

Bijzondere details: Uitritsbaar front1, zijdeuren/raam met muggen-
gaas, ingenaaide Luxor White gordijnen en de mogelijkheid om het 
hele front opzij te rollen2,  Advanced Air System, Draught Stopper 
met lucht tegen de caravan, klittenband met mogelijkheid voor LED 
strips, bekende materialen van Isabella, reflecterende scheerlijnen, 
vakken voor scheerlijnen, extra grondzeil (apart te koop), dubbele 
pees, dubbele luchtpomp, grote petluifel (50 cm). 

Opties voor montage: kuipzeil, te monteren aan de tent. 
Monteerbare vloer.

MATERIAAL

KLEUREN VIVO HIGH
 voor een kampeerbus of camper met een hoogte van maximaal 270-290 cm

KLEUREN VIVO voor caravans met een maximale hoogte van 255 cm

TECHNISCHE AFBEELDINGEN

Totaalgewicht inclusief frame: kg



VENTURA AIR SIMPLEX W320

1 2

IsaLite 
195 g/m2

Air 
Tubes

350

320
26030 30

230-265

180-220

1 2

Ice Grey OrangeAntracite

Isaroof 
Light

240 g/m2

VENTURA AIR  SIMPLEX W320 29,0

VENTURA AIR SIMPLEX LOW  W320 L 28,5

W320 177100228
W320 L 177100028
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VENTURA AIR SIMPLEX W320
Sportieve en eenvoudige voortent voor caravans, campers en bussen. 
Dankzij het lichte en ruime gevoel is de Simplex W320 een fantastische 
reistent voor outdooravonturen op de camping. Door de verstelba-
re hoogte is de Simplex W320 eigenlijk voor elk denkbaar outdoor  
avontuur geschikt. De lichtpanelen in het dak, de slaapcabine en de 
mogelijkheid voor een zonneluifel zijn slechts een paar voorbeelden 
van de fantastische functies die de Simplex W320 zo uniek maken. 
De Simplex W320 heeft alles wat je nodig hebt voor een fantastische 
outdoorvakantie. Met het kuipzeil, de ingenaaide gordijnen en de 
eenvoudige constructie, ben je met een Simplex W320 altijd klaar om 
op vakantie te gaan. Je beschikt over de ideale, kleine basis wanneer je 
met de Simplex W320 reist.
Bijzondere details: Uitritsbaar front1, twee achterdeuren met 
muggengaas, Advanced Air System, verstelbare hoogte, kuipzeil, slaap-
cabine in ademend materiaal met muggengaas, ingenaaide gordijnen, 
klittenband met mogelijkheid voor LED strips, bekende materialen van 
Isabella, reflecterende scheerlijnen, vakken voor scheerlijnen, grondzeil 
mogelijk in verbindingsstuk, dubbele pees, dubbele luchtpomp, voorbe-
reid voor zonneluifel. Door de lichtpanelen in het dak heeft de Simplex 
W320 een lichte uitstraling.

Opties voor montage: Ventura Air Simplex Sun-zonneluifel2 
(206200128), pees adapter voor (bus) camper, set alu-steunstangen 
in het dak.

SIMPLEX LOW: Past op voertuigen tussen de 180 en 220 cm 
SIMPLEX: Past op voertuigen tussen de 230 en 265 cm

MATERIAAL

KLEUREN

TECHNISCHE AFBEELDINGEN

Totaalgewicht inclusief frame: kg



Isaroof 
Light

240 g/m2

VENTURA AIR  SIMPLEX W320 29,0

VENTURA AIR SIMPLEX LOW  W320 L 28,5
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SUN CANOPY VOOR 
VENTURA AIR  

SIMPLEX

Past aan: Ventura Air Simplex
Diepte: 150 cm
Gewicht: 2,8 kg

206200128

 VENTURA AIR ACCESSORIES

ELEKTRISCHE POMP
Speciaal ontwikkeld voor opblaasbare tenten. De pomp wordt  
geleverd met verschillende mondstukken en kan zowel voor opblaasbare tenten als 
andere opblaasspullen worden gebruikt.  Een AC-adapter is apart te koop. 
70 l/min.
5 m kabel
Te programmeren luchtdruk
Digitaal display
900060514

VENTURA AIR KUIP ZEIL
Optie voor Ventura opblaastenten. 
Het kuipzeil heeft helemaal de juiste 
pasvorm en wordt met klittenband 
aan de tent vastgezet.
Geschikt voor: 
Ventura Air Floor Vivo W300
730000018
Ventura Air Floor Vivo W300 High
730000118
Ventura Air Floor Cito W350
730003508
Ventura Air Floor Trinus W400
730004008
Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
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Totaalgewicht inclusief frame: kg
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CarbonX™ glasfiber frame
Dit unieke tentframe is ontwikkeld in samenwerking met de fabrikant Campion Production. 
Het met koolvezels versterkte glasfiber frame is bijzonder geschikt voor de rondtrekkende 
caravanner, maar ook voor de seizoenkampeerder, omdat het licht en volledig corrosievrij is. 
Alle  CarbonX tentframes worden met IsaFix stang klemmen geleverd. Door de ingebouwde 
IsaFix behoudt elke stang zijn positie. Na één druk op de handgreep verraadt een zachte “klik” 
dat IsaFix de stang geborgd heeft. Ongeacht temperatuur of spanning ervaar je door één druk 
op de handgreep een volledige zekere stop.

Zinox™ staalbuis frame
Bestaat uit ISO gecertificeerd staal. Het frame heeft zowel in- als uitwendig een 
heetzink- behandeling gekregen voor een extra lange levensduur en een optimale 
mechanische belastbaarheid. Door zijn bijzondere sterkte is het Zinox staalbuis 
frame bij uitstek geschikt voor het seizoen kamperen. Het wordt bij alle Universal 
modellen en wintertenten meegeleverd, omdat het kamperen in het na-seizoen met 
weersomstandigheden zoals storm en sneeuwval hoge eisen stelt aan de stabiliteit 
van de voortent. Alle Zinox tentframes worden standaard met de T-Rex stang-
klemmen geleverd.

Zinox™ MegaFrame 
Het Zinox MegaFrame is een krachtig staal buisframe (materiaaldikte: 32 mm. /1,2 
mm.) met gelaste hoeken en MegaFix op de stokken. Het  MegaFrame is bestand 
tegen krachtige stormen, sneeuwval en grote hoeveelheden regen. Standaard 
geleverd bij de voortent Prisma en optioneel bij de Penta te bestellen. Het Zinox 
MegaFrame 300 past aan alle 3,0 m. diepe voortenten en kan ook gebruikt worden 
voor tenten met een diepte van 2,5 m. Het Zinox Mega Frame 300 wordt geleverd incl. 
2 extra dakliggers en 1 Hercules Triple.

Opbouw van een CarbonX stang
1  Glas- en koolvezels in lengterichting
2 Kruislingse wikkeling
3  Glasvezels in de lengterichting
4  Kruislingse wikkeling (met de klok mee) 
5  Kruislingse wikkeling (tegen de klok in)
6  Beschermende  

laklaag

Opbouw van een Zinox- 
staalbuis stang
1 Zink
2 Staal
3 Zink
4 Passieve deklaag 

Stokken voor alle toepassingen

VENTURA – PRENOX STAALBUIS TENTFRAME
Een bijzondere zinklaag (ca. 50% dikker dan normaal) op de bin-
nen- en buitenzijde van de stangen, staat garant voor een extra 
lange levensduur.

 VENTURA –   IXL-GLASVEZELFRAME
Een zeer licht en roestvrij tentframe. Door meerdere lagen 
glasvezel wordt een  uitstekende stabiliteit bereikt.

ISABELLA STOKKEN VENTURA STOKKEN

FIXONTM

 Schroefloos FixonTM een optimale plaats ing 
en afspanning van de dakliggers. Snel en mak-
kelijk in positie brengen zonder permanente 
montage op de caravan.
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IsaFix™ stangklemmen 
Alle CarbonX stokken worden 
geleverd met IsaFix snelspan-
ners. De IsaFix snelspanner 
zorgt voor een makkelijke en 
effectieve afspanning van de 
stangen in je voortent. 
26 mm 900060319
30,5 mm 900060320  

T-Rex™ stangklemmen 
De T-Rex is eenvoudig aan te brengen aan 
alle Isabella staalbuis frames met een 
diameter van  26 mm.  Het zet zich vast en 
houdt de stangen afgespannen onder alle 
weersomstandigheden, met één druk op 
de handgreep en een discrete ”klik”.
900060412

FIXUSTM

FixusTM Alle IXL-glasvezelframes worden 
geleverd met Fixus-stangklemmen. Als 
de Fixus is aangebracht, blijft het frame 
makkelijk in positie. Met één druk op de 
handgreep kun je aan een discrete ”klik” 
horen of het frame juist bevestigd is.
900060365

ISABELLA STOKKEN VENTURA STOKKEN



1 2

CarbonX
IsaLite 
195 g/m2

 SHADOW

SHADOW 240 300 360 400 500
2,9 3,1 4,2 4,4 4,9
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SHADOW REISZONLUIFEL
De Shadow is de multi-functionele zonne luifel voor op reis, die je 
overal in een hand omdraai kunt opzetten. In combinatie met de, als 
optie  verkrijgbaar, Net Side universele zijwand voor extra wind- en 
zonbescherming onder de Shadow. De bijzonder krachtige en stevige 
punten op de stangen en ogen in het dak zorgen voor een optimale 
afspanning en maximale stevigheid. Standaard geleverd met licht-
gewicht CarbonX staanders. Naast montage aan de caravan kan de 
Shadow ook worden gebruikt als zijluifel aan de voortent.

Diepte (cm): 200

Breedtes (cm): 240, 300, 360, 400, 500 

Stangen: CarbonX 240/300: 2 stk. - 360/400/500: 3 stk.

Standaard geleverd met: Typhoon storm lijnen,  transport foedraal.

MATERIAAL

ZONLUIFEL 

Opties voor montage: Net Side voor zijwand (260010312) (rechts/
links)1, eenvoudige bevestiging met het Tectum systeem2 .

Totaalgewicht inclusief frame: kg



CarbonX Zinox
IsaLite 
195 g/m2

1

G21-G22G21-G22 G13 + G16G13 + G16 G18 + 20G18 + 20

G21-G22G21-G22 G13 + G16G13 + G16 G18 + 20G18 + 20
G21-G22G21-G22 G13 + G16G13 + G16 G18 + 20G18 + 20

800-940 · G13-16     950-1075 · G18-20          1100-1175 · G21-22

800-940 · G13-16       950-1075 · G18-20               1100-1175 · G21-22

Ice GreyAntracite

Isaroof 
Light

240 g/m2

 SUN SHINE PLUS

SUN SHINE PLUS G13 G14 G16 G18 G19 G20 G21 G22
 Zinox frame 22,2 25,1 25,0 25,6 30,6 31,2 31,8 32,2

CarbonX frame 17,3 18,8 18,7 20,8 22,1 22,7 24,99 25,4

3,4 3,7 4,2 4,7 5,0 5,4 6,0 6,7
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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 koppel ingen 
verloopt het opzetten en neerhalen snel en  efficiënt. Wanneer je al 
een Isabella voortent hebt van 2,5 meter past dit frame ook op de 
zonneluifel. Vraag er eventueel naar bij je dealer.  

Diepte (cm): 250 

A-maat/omloopmaat van-tot (cm): 800-1175

Bijzondere details: Middenstrook bij staander en tunnels in het 
front zorgen voor extra  stabiliteit.

Standaard geleverd met: Rechter- en linkerzijkant, standaard 
 tochtstrookset, standaard  wielkastafdichting, FixOn, Tenttas, fra-
mezak tentstokken en haringen.

Opties voor montage: Front1. Stormzekeringset.

MATERIAAL

TECHNISCHE AFBEELDINGEN

FRONT

Dakstangen: CarbonX 5 dakliggers vanaf G18, Zinox 5 dakliggers 
vanaf G19

KLEUREN

Totaalgewicht inclusief frame: kg

Sun Shine Front  
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1 2 3

CarbonX

G20-21 G20-21G13-19

Zinox 
MegaFrame

850-1025 · G14-19           1050-1125 ·  G20-21         

Isaroof 
Light

240 g/m2

 ECLIPSE

ECLIPSE G14 G16 G18 G19 G20 G21 G22 G23
CarbonX frame 8,6 9,2 9,7 10,1 13,0 13,4

 incl. MegaFrame 19,5 20,4 21,5 21,9 31,8 32,2

 2,5

52

ECLIPSE VOORTENTLUIFEL
Eén zonneluifel, twee toepassingen. De Eclipse is niet alleen geschikt 
als zonneluifel aan onze voortentmodellen, maar kan ook aan de 
caravan als reisluifel gebruit worden. De Eclipse voorzonluifel zorgt 
voor een schaduwrijk terras en een verdubbeling van het overdekte 
oppervlak. Het CarbonX-frame en TectumPro-opzetsysteem zorgen 
voor een laag gewicht, snelle plaatsing en een grote mate van flexibi-
liteit. Nieuw voor 2019: Eclipse met een Megaframe speciaal voor de 
seizoenskampeerders. 
Voor extra bescherming tegen de wind is als optie een zijwand verkri-
jgbaar. Past aan alle standaard voortent modellen vanaf 2008.  
Vergeet niet om bij je bestelling het model en bouwjaar van de 
 caravan te vermelden. 
Eclipse en de zijwand kunnen ook worden gebruikt voor de Magnum 
340 en 400. 

MATERIAAL TECHNISCHE AFBEELDINGEN

MINI ECLIPSE
Eclipse is ook verkrijgbaar als Mini-versie die 150 cm diep is. Mini 
 Eclipse is verkrijgbaar in G14-G21 en kan alleen aan de voortent 
 worden gezet (niet direct aan de caravan). 

Standaard geleverd met: CarbonX frame of MegaFrame met Tectum 
Pro-systeem (Tectum Pro is een revolutionair verbindingssysteem voor 
een eenvoudige ”klik” verbinding1) en F-link ( F-link, alleen bij CarbonX, 
wordt aan de korte petluifelstang bevestigd2). Typhoon  stormlijnen, 
transport foedraal.

Opties voor montage: Zijwand Eclipse3 (261000311)  
Zijwand Mini Eclipse (261000319)

Diepte: Eclipse 225 cm / Mini Eclipse 150 cm. Note: De Eclipse icm. Car-
bonX frame raden wij niet aan voor langdurige en intensieve belasting! 

ZONLUIFEL 

Totaalgewicht inclusief frame: kg

Zijdeel  



CarbonX Isacryl 
295 g/m2

Isaroof 
285 g/m2

FlaxSteel

COSY CORNER II

 COSY CORNER

16-18 212500616

19-21/Magnum 212500619

22-23 212500622
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COSY CORNER II
Voor mensen die beschutting zoeken tegen de wind of gewoon een 
goede afscherming willen vóór de toegangsdeur waar ze kunnen 
zitten om te genieten van de sfeer op de camping, is de Cosy Corner 
II de perfecte oplossing. Diepte ca. 150 cm.  
De Cosy Corner II is makkelijk te monteren met de vastgenaaide 
pees en het meegeleverde aansluitprofiel alsmede de Tectum Pro en 
lichte CarbonX stangen. 
De Cosy Corner II kan zowel rechts als links worden geplaatst voor 
de toegangsdeuren in het front. Als je nog meer ruimte voor gezel-
ligheid wilt, kun je het geheel uitbreiden naar twee Cosy Corner II’s 
naast elkaar, zodat er een extra hoek ontstaat. Vergeet niet om bij 
de bestelling de A-maat door te geven.

MATERIAAL

KLEUREN

ZO
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ZONLUIFEL 



Sand

IXL

GreyDark grey Prenox PVC

Isaroof 
Light

240 g/m2

600 206106007

700 206107007

800 206108007

900 206109007

404000019
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SUN Q - ZONNELUIFEL
De Sun Q zonneluifel is een makkelijke en reisvriendelijke zonneluifel. De zonneluifel 
is gemaakt van gecoat IsaRoof Light licht van gewicht en neemt opgevouwen maar 
weinig ruimte in. Het bijzondere van deze luifel is dat je hem op verschillende manieren 
aan de caravan kunt gebruiken. Schuif het doek naar links of rechts om een zijwand te 
creëren voor meer beschuting. De Sun Q zonneluifel past op de meeste caravans en is 
leverbaar in vier verschillende maten – 600 - 700 - 800 - 900 cm. 
Diepte: 300 cm 
Bijzondere details: Meerdere opties voor installatie.
Past aan: De meeste caravans. 
Frame:  Maat 600/700: 3 IXL staanders – 2 IXL dakliggers 

Maat 800/900: 4 IXL staanders – 2 IXL dakliggers
Optioneel: Extra dakliggers 

MATERIAAL

KLEUREN

TECHNISCHE AFBEELDINGEN

VENTURA SPACE
Vrijstaande praktische opbergtent met ruimte voor fietsen,  
kampeermeubulair, speelgoed e.d. 

Afmetingen: 220 x 150 cm
Hoogte: 170 / 200 cm
Gewicht: 23 kg
Bijzondere details: De Space opbergtent heeft verrassend veel te 
bieden. Zo is het mogelijk om zowel de linker zijwand als het front-
deel oprollen. De achterwand bestaat uit ventilatiegaas met folieaf-
dekking. Daarnaast is er in de voor- en achterzijde nokventilatie. Het 
stabiele Prenox frame wordt standaard meegeleverd. Fietsen zijn in 
de lengte-richting te plaatsen. 

MATERIALKLEUREN

ZONLUIFEL

ZO
N

LU
IFE
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Kies je uitbouw/Annex
Als je extra opbergruimte bij de voortent wilt, heeft Isabella diverse oplossingen voor je in 
petto. Alle uitbouwen van Isabella  hebben een brede deur en een insectenhor met afdek-
flap voor voldoende ventilatie. De originele zijwand van de voortent kan eenvoudig worden 
terug geritst dankzij de bevestiging met dubbele ritssluiting. 
De Annex North en Grey zijn beide van  adem end Isacryl. Hier kun je kiezen uit CarbonX-  
of  Zinox-stokken. afsluitbare blinderingsflappen voor het raam en de ventilatieopening. 
De Annex Sand is volledig van dakmateriaal en heeft een Zinox staalbuis frame.

ANNEX 



1 2
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1   BINNENTENT UNIVERSEEL 
Afmetingen: 200 x 140 x 165 cm (ruimte 
voor klein tweepersoons luchtbed).  
Materiaal: Katoen met vaste bodem van 
pvc. Kan ook als losse binnentent in de 
voortent gehangen worden. 408000015

2   SCHEIDINGSWAND VOOR ANNEX 
Materiaal: Katoen. Grootte: 
220 cm (403000617) 
250 cm (403000606) 

ANNEX ISABELLA GREY 
Materiaal: Isacryl/ IsaRoof 
Kleuren: Steel / Antracite kantband 
Extra verkrijgbaar: Binnentent universeel 
Frame: CarbonX / Zinox 

250 
Bodemmaat: 240 x 145 cm 
Gewicht: Zinox 18,6 kg /CarbonX 14,2 kg 
Past aan: Prisma, Commodore, 
 Ambassador, Capri North, Magnum, 
 Ventura D250/300 
403832509 

220 
Bodemmaat: 210 x 145 cm 
Gewicht: Zinox 17,8 kg /CarbonX 12,7 kg 
Past aan: Penta, Universal 420/360, Adria 
Action 361/391, Ventura Marlin,  
Ventura Freestander Cumulus 
403832209

ANNEX ISABELLA SAND 
Materiaal: IsaRoof 
Kleuren: Sand 
Extra verkrijgbaar: Binnentent universeel 
Frame: Zinox 

250 
Bodemmaat: 240 x 145 cm 
Gewicht: Zinox 18,6 kg  
Past aan: Prisma, Commodore,   
Ambassador, Capri North, Magnum, 
Ventura D250/300 
403812509 

220 
Bodemmaat: 210 x 145 cm 
Gewicht: Zinox 17,8 kg 
Past aan: Penta, Universal 420/360,  
Adria Action 361/391, Ventura Marlin, 
Ventura Freestander Cumulus 
403812209

ANNEX ISABELLA NORTH 
Materiaal: Isacryl/ IsaRoof 
Kleuren: Tweed /Kaneelkleurig kantband 
Extra verkrijgbaar: Binnentent universeel 
Frame: CarbonX / Zinox 

250 
Bodemmaat: 240 x 145 cm 
Gewicht: Zinox 18,6 kg /CarbonX 14,2 kg 
Past aan: Prisma, Commodore, 
 Ambassador, Capri North, Magnum,  
Ventura D250/300 
403822509 

CarbonX 900000097 
Zinox 900000079
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Isacryl 
295 g/m2

Isacryl 
295 g/m2

Isaroof 
285 g/m2

Isaroof 
285 g/m2

Isaroof 
285 g/m2

ANNEX



58

WINDSCHERM

Alle hier afgebeelde windschermen van Isabella worden standaard geleverd met stangen  
(incl. bovenliggers), scheerlijnen, haringen en Stabilo-systeem.

WINDSCHERM

LINEA /VENTUS  
4 delig  
Afmeting: 460 x 110 cm 
Gewicht: 5,6 kg 
Materiaal: acryl en pvc 
Linea: Getint folie 
Ventus: Netgaas 
Kleur: grantie/black 
Frame: CarbonX stangen. 
Linea 401300453
Ventus 401300463



401102402

401104402
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A

B

GREY 4 delig 
Afmeting: 460 x 110 cm  
Gewicht: 5,7 kg  
Kleur: Granite / Antracite kantband 
Material: Isacryl 
Frame: CarbonX stangen 
401300478 

 NORTH 4 delig 
Afmeting: 460 x 110 cm  
Gewicht: 5,7 kg  
Kleur: Granite / Kaneelkleurig kantband 
Material: Isacryl 
Frame: CarbonX stangen 
401300489

 SUN 3-delig  
Afmeting: 460 x 130 cm 
Gewicht: 8,5 kg 
Materiaal: gelaagd polyester 
Kleur: grijs 
Frame: Zinox staalbuis stangen
401000352

GRANITE 3-delig  
Afmeting: 460 x 130 cm 
Gewicht: 8,5 kg 
Materiaal: acryl 
Kleur: granite 
Frame: Zinox staalbuis stangen
401200443

  FLEX GREY 3-delig  
Basis afmeting: 460 x 140 cm 
Gewicht: 8,3 kg 
Materiaal: gecoat polyester 
Kleur: grijs 
Frame: Zinox staalbuis stangen  
Het basis windscherm Flex Grey kan 
onbeperkt worden uitgebreid met extra 
schermdelen 
401100402

  DEEL A - als middendeel van het basis model met raam  
DEEL B - geheel van gecoat polyester  
De delen worden geleverd met een Zinox staander en 
ligger en hebben een afmeting van 154 x 140 cm
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WINDSCHERM
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WINDSCHERM

MEGA GRANITE   
4-delig
Afmetingen: 460 x 120 cm
Gewicht: 9,5 kg
Materialen: Acryl
Frame: Megaframe 
Kleur: Granite
Extra montageopties: tuinhek 
Bijzondere details: Stabilo Systeem Mega
401300490

MEGA GRANITE   
6-delig
Afmetingen: 690 x 120 cm
Gewicht: 13,6 kg
Materialen: Acryl
Frame: Megaframe 
Kleur: Granite
Extra montageopties: tuinhek 
Bijzondere details: Stabilo Systeem Mega
401500490

NIEUW

NIEUW

MEGA Windscherm
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TUINHEK VOOR WINDSCHERM    
120 cm, Mega, Granite         
Afmetingen: 80 x 115 cm
Gewicht: 3,70 kg
Materialen: Acryl, frame: Mega
Kleuren: Granite
Het tuinhek is een accessoire voor een 
windscherm met megaframe. Het hek 
is voorzien van een acryllaag. 
401030490

MEGA GRANITE   
4-delig
Afmetingen: 460 x 120 cm
Gewicht: 9,5 kg
Materialen: Acryl
Frame: Megaframe 
Kleur: Granite
Extra montageopties: tuinhek 
Bijzondere details: Stabilo Systeem Mega
401300490

STABILO SYSTEEM MEGA 
Dit systeem wordt standaard meegeleverd bij alle windschermen met megaframe  
en zorgt voor een windscherm met volledige stabiliteit. Met deze dubbele voet kun  
je gewoon één extra punt in de plaat aanbrengen en dan twee windschermen met  
megaframe met elkaar combineren. 
Stabilo Systeem Mega ligt in lijn met het grondoppervlak. Je kunt bij het grasmaaien 
dus gewoon over de plaat heen gaan. Je hoeft alleen je windscherm maar weg te halen 
en dan kun je aan de slag. Als je twee windschermen aan elkaar wilt zetten, kun je een 
aparte bovenbevestiging erbij nemen, zodat je windscherm bovenaan goed afsluit. 
Let op: Megaframe en Stabilo Systeem Mega zijn niet geschikt voor andere wind- 
schermen en zijn daarom niet als accessoire verkrijgbaar. 

NIEUW

NIEUW
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5  ISABELLA CARPET 
Pagina 64

4  ISABELLA COMFORT CARPET  
is een zacht verend, isolerend ondertapijt. Het Isabella Comfort Carpet wordt 
 aangebracht onder het voortenttapijt en houdt kou en vochtigheid tegen. Voor een 
aangename en comfortabele vloer in de voortent. Leverbaar in rollen van 1,5 x 15 
m. (22,5 m²).

3  ISABELLA GROUND SHEET  
Het Isabella Ground Sheet is verkrijgbaar in verschillende maten passend in de voor-
tent. Dit waterdichte tentzeil kun je plaatsen onder het voortenttapijt en beschermt 
tegen vocht en vuil van de bodem. Wanneer het Ground Sheet omhoog gevouwen 
wordt tegen de slikranden van de voortent, heeft het water zeker geen kans om 
binnen te komen. Het Isabella grondzeil heeft versterkingen in de hoeken met een 
opening om een haring te plaatsen, zodat het grondzeil niet onnodig beschadigd 
wordt. Kleur: Antraciet.

2  ISABELLA FLOOR  
Breng je veel tijd door in de voortent, dan is een stabiele egale vloer waarop het 
tenttapijt mooi strak ligt een must. Een goede ondervloer in de voortent is de 
basis voor een aangenaam interieur en kampeerplezier. De Isabella Floor tenttegel 
biedt talrijke voordelen. Zo is het zonder gereedschap makkelijk te leggen omdat 
de elementen zijn uitgerust met een kliksysteem waarmee ze simpel aan elkaar 
verbonden worden. De Isabella Floor tenttegels zijn bijzonder duurzaam en mak-
kelijk op te slaan. De handzame tegels hebben een licht gewicht van slechts 1,1 kg. 
Daarnaast kunnen drempels en hoekdelen aangebracht worden aan de Isabella 
Floor tenttegels. Dat geeft de tentvloer niet alleen een fraai aanzicht, maar is ook 
bijzonder praktisch voor rolstoelgebruikers en gezinnen met een kinderwagen. Ook 
heeft de Isabella Floor een isolerende werking.

1  ISABELLA GROUND COVER  
is een perfect grondtapijt - het beschermt de voortent tegen opspattende grondde-
eltjes, tijdens regen en vereenvoudigt het schoonmaken van de slikranden aanmer-
kelijk. Leverbaar in rollen van 2 x 18 meter (36 m²).

Isabella – laag op laag
Eerst leg je Ground Cover als onderlaag uit om vuil tegen te gaan. Daarna breng je Isabella 
 Floor aan in de gehele voortent. Voor de in gangen zijn drempels en hoekstukken ver krijg-
baar. Een Comfort Carpet houdt warmte vast, is zacht en heeft een aangenaam loop-
comfort.  Tenslotte wordt het fraaie voortenttapijt aangebracht, dat  makkelijk schoon te 
houden is.

ISABELLA FLOORING CONCEPT 
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ISABELLA FLOORING CONCEPT 

Met het Isabella Flooring Concept krijgt je alle keuzemogelijkheden, op welke 
manier je ook kampeert. Wij hebben namelijk een concept gecreëerd dat je de 
mogelijkheid biedt om de afzonderlijke elementen aan te passen op jou kampeersi-
tuatie. Je krijgt dus altijd de ultieme vloersamenstelling, of je nu lang kampeert, er 
vaak op uit trekt, het hele jaar kampeert, alleen in de zomermaanden of...

De typen voor de ondergrond zijn dezelfde. De samenstelling maakt het verschil.  
Je kunt de nadruk leggen op dat wat voor jouw manier van kamperen het belangrijk-
ste is: stabiliteit, afwerking, schoonmaken of comfort. Hier volgen drie voorstellen:

VOOR DE KAMPEERDER 
die reist en die vooral kiest voor comfort en eenvoudig  
schoonmaken bevelen wij aan:
1 ISABELLA GROUND COVER... beschermt de voortent tegen modder.
3  ISABELLA GROUND SHEET... om vocht vanuit de bodem tegen te 

houden.
5  ISABELLA CARPET... voor een fraaie afwerking die makkelijk schoon  

te houden is.

VOOR DE LANGKAMPEERDER 
die altijd op één plek blijft staan en die vooral kiest voor comfort,  
een vaste ondergrond en eenvoudig schoonmaken bevelen wij aan:
1 ISABELLA GROUND COVER ... beschermt de voortent tegen modder.
2 ISABELLA FLOOR ... voor een vaste en effen vloer.
3  ISABELLA GROUND SHEET ... om vocht vanuit de bodem tegen te houden.
4 ISABELLA COMFORT CARPET ... voor isolerend en zacht comfort.
5  ISABELLA CARPET ... voor een fraaie afwerking die makkelijk schoon te  

houden is.

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

VOOR DE SEIZOENSKAMPEERDER
die op één plek blijft staan en die vooral kiest voor comfort  
en eenvoudig schoonmaken bevelen wij aan:
1 ISABELLA GROUND COVER... beschermt de voortent tegen modder.
3  ISABELLA GROUND SHEET... om vocht vanuit de bodem tegen te 

houden.
4 ISABELLA COMFORT CARPET... voor isolerend en zacht comfort.
5  ISABELLA CARPET... voor een fraaie afwerking die makkelijk  

schoon te houden is.

Campingcomfort begint op vloerhoogte

 ISAGRIP  
De Isagrip tenttapijtklem klemt het 
tent tapijt vast waarna je het goed kunt 
afspannen en vastzetten. IsaGrip is 
een voudig te monteren zonder dat het 
tenttapijt beschadigd raakt. 
900060290

De verschillende typen drempels en 
hoek stukken die voor Isabella Floor 
leverbaar zijn, geven de vloer een fraaie 
finishing touch.

Isabella Floor heeft een vernuftig ver-
bindingssysteem.
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ISABELLA FLOORING CONCEPT
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ISABELLA FLOORING CONCEPT 

NORTH
is geïnspireerd op de diepblauwe kleuren van 
de zee. De kleuren zijn gedempt en stoer en 
je ziet de Scandinavische uitstraling duidelijk 
terug.  

DAWN 
is geïnspireerd op het nevelige ochtendland-
schap met milde en gedempte ton-sur-ton 
kleuren.   

FLINT
is geïnspireerd op het materiaal vuursteen, 
wat zorgt voor een combinatie van donkere 
grijstinten en scherpe kantjes. 

Isabella Carpet – Stijvolle ondergrond voor je voortent
Isabella Carpet is verkrijgbaar in drie verschillende kleurcombinaties die perfect bij je Isabella voortent passen. De drie 
kleuren North, Flint en Dawn worden voor de hele collectie voortenten van Isabella gebruikt. Je kunt dus helemaal de 
combinatie kiezen die jij wilt. Misschien wil je een Flint kleed voor je Flint voortent. Of misschien combineer je liever 
een Dawn kleed met een North voortent?  

Isabella Carpet tapijten zijn een soepel  geweven 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



Cube Creme

Collage Blue

Collage Sand

Luxor Grey

Luxor white
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Gordijnen
Alle voortenten van Isabella et Ventura worden inclusief gordijnen geleverd. De gordijnen zijn nauw-
keurig afgestemd op de kleuren van de voortent, zodat het geheel harmonie uit straalt. Door het 
speciaal ontwikkelde gordijn systeem zijn ze eenvoudig op te hangen en te sluiten. 

Alle gor dijnmaterialen van Isabella hebben een nabehandeling ondergaan, zodat ze bestand zijn tegen 
bijvoorbeeld schimmel en vocht die vooral bij temperatuurverschillen ontstaan. Dit kan na het wassen 
weer worden teruggebracht door het gordijn te strijken.

 GORDIJNEN
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ACCESSORIES

DEURMARKIES VOOR DE CARAVAN 
Biedt bescheming tegen wind en regen bij  
de toegangsdeur.
405500007

DEURMARKIES 
Voor Commodore, Ambassador, Capri North. 
Aangepast model t.b.v. Prisma, Penta en 
Universal 420 en 360. 
Standard 406000046
Penta 406000195
Prisma 406000208

 SCHEIDINGSWAND 
Voor alle voortenten met een diepte van 2,5 m. 
3,0 m. of 3,5 m. (aangepast model t.b.v. Penta)
2,5 m 407002501 · 3,0 m 407003001

RAAMMARKIES 
De markies is in twee breedtes leverbaar: 
1,9 m 405000016
2,15 m 405000026

ISACLEAN 
All-Year 
900060431 
Season 
900060432 
Window 
900060434

AQUATEX IMPRENERING 
Spray 90060062 · 1 L 90060063
2,5 L 900600671 · 5 L. 90060064

Accessoires voor je voortent
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FRAME TAS 
900060217

HERCULES TRIPLE 
Het ultieme hulpmiddel voor het  
afspannen van de tentstangen
900060453

STORMZEKERINGSSET
900060195

HARINGTREKKER
900060005

TENTTAS  
Wordt in 3 verschillende maten geleverd.  
S 110 x 35 x 30 – 900060214
M 110 x 35 x 40 – 900060215
L 110 x 40 x 40 – 900060216

HARINGTAS
900060300

ALUMINIUM REGENGOTEN
2,5 m 900000005
3,0 m 900000022

NIVERSELE WIELKAST AFDICHTING 
VOOR DE CARAVAN
Single 481100075 Dubbelt 481100150

NETFRONT 
Voor Commodore Ambassador, Capri North 
en alle voortenten met een diepte van 2,5 m. 
3,0 m. of 3,5 m

 WINTERZEKERINGSET 
Voor Universal 420 en 360 en Winter. 
420/360 900000009 · Winter 900000001

 ZIJDEEL VAN GAAS 
Voor tenten met een zijdiepte van 
2,5 m 407202506 
3,0 m  407203006

BINNENHEMEL 
Voor Universal 420 en 360 en Winter. 
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Bij Isabella snappen we hoe belangrijk het is om de beste service te bieden. Daarom halen 
we alles uit de kast om de beste te zijn. Wij gaan voor meer dan alleen blije en tevreden 
kampeerders als klanten. Wij gaan voor de hoogste klanttevredenheid en we realiseren 
ons dat we steeds dat stapje extra moeten zetten. De aankoop van een Isabella voortent 
moet zorgen voor plezier en zekerheid en hopelijk vormen die dan de basis voor een hele-
boel mooie kampeerervaringen.

SERVICE BIJ JOU IN DE BUURT
Met een groot Isabella dealernetwerk in heel Europa weet je zeker dat er altijd service in de 
buurt is. Bij een reparatie staan onze dealers klaar om je de beste hulp te bieden. Zij sturen 
jouw voortent door naar ons ervaren Isabella serviceteam. Daar doen ze hun uiterste best 
om de tent weer zo snel mogelijk bij jou terug te krijgen. 

Kopen met zekerheid
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Accessoires 
die jouw  
campingleven 
verrijken
Het maakt niet uit of je een langkampeerder of een trekker bent. 
En of je op een camping of in het wild wilt overnachten. Bij onze ac-
cessoires staan jouw reisbehoeften centraal. Scandinavisch design. 
Duurzame kwaliteit. Functioneel en top-of-the-edge 

Onze accessoires zijn ontwikkeld om jouw campingleven te verrijken. 
Met details waar je plezier aan beleeft. En met functies die het leven 
vereenvoudigen. Kortom: een collectie met alles wat je hartje be-
geert, van praktische meubelen tot slimme elektronische oplossin-
gen voor het buitenleven.
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KAMPEERMEUBILAIR STOELEN – ZONNEBEDDEN

De brede collectie luxe kampeermeubelen van Isabella zijn licht van gewicht, handzaam 
en opvouwbaar tot een minimum. Hiermee zijn de Isabella campingmeubelen makkelijk te 
transporteren en ideaal voor op reis.
De diverse kampeerstoelen en ligbedden zijn comfortabel en ideaal voor op de camping, 
het strand of zelfs thuis op het terras. De praktische opbergkasten in de kampeermeu-
belen reeks hebben een handige opvouwmethode waarmee je ze eenvoudig inklapt tot 
een koffer. Om de meubelserie compleet te maken heeft Isabella tevens een 5-tal stabiele 
kampeertafels in diverse vormen en maten.

Kampeermeubilair
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THOR 
Luxe stoel in drie kleuren
Gewicht: 5,5 kg. 
Afmetingen: 118 x 63 x 14 cm
Belasting: 120 kg. 
Dark Grey: 700006242
Light Grey: 700006246
Blue: 700006247

LOKE
De flexibele en luxe stoel in twee maten. 

LOKE HIGH BACK
Gewicht 5,4 kg.
Afmetingen: 112 x 64 x 9 cm
Hoogte rugleuning: 79 cm
Belasting: 120 kg. 
700006245

LOKE LOW BACK
Gewicht 5,2 kg. 
Afmetingen: 104 x 64 x 9 cm
Hoogte rugleuning: 69 cm
Belasting: 120 kg. 
700006244

BALDER
De ideale reisstoel
Afmetingen: 58 x 65 x 9 cm (ingeklapt). 
Hoogte rugleuning: 102 cm
Gewicht: 5,7 kg. 
Belasting: 100 kg. 
Balder North: 700006240
Balder Dark: 700006239

REGISSEURSSTOEL  
Een klassieker in een  
modern jasje
Afmetingen: 11 x 81 x 51 cm. 
Gewicht: 2,5 kg. 
Belasting: 100 kg. 
Dark Grey: 700006235
Red: 700006236

KAMPEERMEUBILAIR STOELEN – ZONNEBEDDEN
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ZONNEBED 
Gestoffeerd zonnebed met 4 standen, 
luchtig membraan en zonne scherm. 
Afmetingen: L200 x B59 x H48 cm. 
Gewicht: 5,6 kg. 
Belasting: 120 kg. 
700006212

VELDBED 
Handig uitvouwbaar bed met een prima 
ligcomfort, te gebruiken als extra bed of 
als zonnebed.
Afmetingen: uitgevouwen  205 x 78 x 51 
cm, opgevouwen 104 x 22 x 12 cm. 
Gewicht: 6,5 kg.  
Belasting: 100 kg. 
700006215

NORTH-KRUK
Voetenkruk/krukje. Past bij 
Balder North. 
Afmetingen: 40x27x47 cm
Gewicht: 2 kg. 
Belasting: 80 kg. 
700006241

BEACH CHAIR
Inklapbare strandstoel.
Afmetingen: 67 x 11 x 72 cm. 
Gewicht: 3,6 kg. 
Belasting: 100 kg. 
700006248

BEACH MAT 
Opvouwbare strandmat met de 
moge lijkheid om het hoofdeinde om-
hoog te brengen naar de zitstand. 
Afmetingen: uitgevouwen  
160 x 53 cm. 
Opgevouwen 54 x 52 cm. 
Gewicht: 2 kg.  
700006214

CAMPINGKRUKJE   
Het campingkrukje kan 
worden gebruikt als een 
klein zit- of voetenbankje 
dat gemakkelijk mee te 
nemen is. 
Gewicht 0.9 kg. 
Belasting: 80 kg. 
Afmetingen: 62 x 45 x 6 cm 
700006201

CAMPINGKRUKJE EN 
TAFELBLAD VOOR 
CAMPINGKRUKJE 
Gewicht: 0,8 kg 
Afmetingen:  
42 x 42 x 3,5 cm. 
700006217

STOELEN – ZONNEBEDDEN STOELEN – ZONNEBEDDEN
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MINISTOEL
Deze inklapbare Ministoel kan op alle stoelen van Isabella worden gemonteerd. 
Gebruik: Vanaf ca. 8 maanden (of als het kind zelf kan zitten) tot 5 jaar
Afmetingen: 28 x 23 x 16 / 47cm  
Belasting: 50 kg. 
700006238

STOELEN – ZONNEBEDDEN STOELEN – ZONNEBEDDEN
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STOELEN – ZONNEBEDDEN STOELEN – ZONNEBEDDEN



77

STOELORGANIZER
Geschikt voor alle nieuwe 2018 model 
stoelen met een verstelbare leuning. 
Kan met drukknopen onder beide arm-
leuningen gemonteerd worden. 
Afmetingen: 30 x 20,5 cm
Dark Grey: 700006254
Light Grey: 700006253
Blue: 700006255

HANDDOEK VOOR ZONNEBED
De handdoek is speciaal aangepast aan 
de ligbedden van Isabella.
100% biologisch katoen.
Handdoek kan krimpen met 5%
Afmetingen: 60/72 x 195 cm
900060473

HANDDOEK VOOR STOEL
De handdoek is speciaal 
aangepast aan de stoelen van 
Isabella: Thor, Loke en Odin.
100% biologisch katoen.
Handdoek kan krimpen met 5%
Afmetingen:  49 x 124 cm 
900060467

VOETSTEUN
Past op de Thor, Loke stoel  
en Beach Chair
Gewicht: 1,1 kg. 
Afmetingen: 90 x 48 x 36 cm. 
Belasting: 30 kg. 
Dark Grey: 700006268
Light Grey: 700006269
Blue: 700006270

Accessoires voor je Isabella Campingstoel
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KAMPEERTAFEL 80 X 60 CM
Kampeertafel met grijs tafelblad. 
Stalen frame met 1 verstelbare poot. 
Belasting: 150 kg. 
Hoogte: 70 cm.  
Afmetingen ingeklapt: 80 x 60 x 7 cm.
Gewicht: 7,5 kg. 
700006252

 TAFEL OPVOUWBAAR  
Tafel verstelbaar in twee hoogtes, 
Alu-frame met 1 verstelbare tafelpoot. 
Inclusief handige transporttas.
Belasting: 30 kg. 

120 X 80 CM
Afmetingen ingeklapt: 80 x 60 x 10 cm. 
Hoogte: 54/70cm
Gewicht: 7,1 kg.  
700006229

120 X 60 CM
Afmetingen ingeklapt:  
60 x 60 x 10 cm 
Hoogte: 54/70cm
Gewicht: 6,8 kg
700006271

TAFELS
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 TAFELS

CAMPING-EETTAFEL
Stabiele eettafel speciaal voor het leven op de 
camping. De tafel heeft een stijlvolle uitstraling 
met afgeronde randen en hoeken en iets schuine 
tafelpoten. De 4 poten van de tafel zijn verstelbaar 
in hoogte en hoek en een oneffen ondergrond is dan 
ook geen enkel probleem. Het stalen frame onder de 
tafel is opvouwbaar en een ingeklapte tafel is niet 
meer dan 6 cm hoog. 

De eettafel is bestand tegen alle weersomstandig- 
heden en tegen de UV-straling van de zon. Het 
oppervlak van het tafelblad is eenvoudig schoon te 
maken en je kunt warme pannen gewoon op de tafel 
zetten zonder dat die beschadigd raakt (hittebesten-
dig tot 180˚C). 

120 X 80 CM 
Belasting: ca. 170 kg
Afmetingen ingeklapt:  
120 x 80 x 6 cm
Gewicht: 15,8 kg
700006272

160 X 90 CM
Belasting: ca. 170 kg
Afmetingen ingeklapt:  
160 x 90 x 6 cm
Gewicht: 20,5 kg (incl. versteviging)
700006273

NIEUW

NIEUW

LICHTGEWICHT CAMPINGTAFEL      
Ultralichte campingtafel voor de mensen die eropuit  
trekken voor nieuwe avonturen. Ondanks het lage gewicht 
- niet meer dan 5,3 of 6,4 kg - is deze lichtgewicht tafel 
stabiel en functioneel. Het aluminium frame onder de tafel is 
makkelijk en elegant inklapbaar tegen de achterkant, zodat 
de tafel handig kan worden vervoerd en opgeslagen als je 
hem niet gebruikt. De ingeklapte lichtgewicht tafel is slechts 
6,5 cm hoog. 

Het tafelblad heeft afgeronde hoeken en is gemaakt van 
verschillende lagen glasvezel. Onder de tafel is er flink wat 
beenruimte en de 4 tafelpoten zijn verstelbaar in hoogte 
en in hoek. Een oneffen ondergrond is dan ook geen enkel 
probleem. 

120 X 80 CM 
Hoogte: 72–74 cm 
Belasting: 80 kg
Afmetingen ingeklapt: 120 x 80  x 6 cm
Gewicht: 5,3 kg
Frame: Aluminium
700006274

140 X 90 CM
Hoogte: 72–74 cm 
Belasting: 80 kg
Afmetingen ingeklapt: 140 x 90  x 6 cm
Gewicht: 6,4 kg
Frame: Aluminium
700006275
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ORGANIZERS

Ruim en praktisch
Unieke opbergkasten met handige opvouwmethode waarmee je de kast kunt inklap-
pen in de vorm van een koffer. De poten ”knikken” in het beslag en worden bij het in 
elkaar klappen samengevouwen in de kast. Om de kast makkelijk te kunnen transpor-
teren zijn ze voorzien van twee handvatten en krijg je er een handige transporttas bij.

De vouwkast ”Enkel” en ”Dubbel” heeft een deksel op de topplaat voor de montage 
van een stekkertoren. Als de kast wordt opgevouwen, moet de stekkertoren worden 
verwijderd. 

HOEKKAST
Met twee schappen, een vaste onder- en 
bovenplaat en verstelbare voetjes. Incl. 
opbergtas. 
Afmetingen: 82 x 82 x 85 cm. 
Gewicht: 9 kg. 
Belasting: 30 kg. 
700006226

OPVOUWBARE KAST DUBBEL 
Met drie schappen, een vaste onder- en 
bovenplaat en verstelbare voetjes. 
Incl. opbergtas.
Afmetingen: 84 x 50 x 81 cm.  
Gewicht: 11 kg. 
Belasting: 30 kg.
700006257

OPVOUWBARE KAST ENKEL  
Met drie schappen, een vaste onder- en 
bovenplaat en verstelbare voetjes. Incl. 
opbergtas.
Afmetingen: 60 x 48 x 81 cm.  
Gewicht: 8 kg. 
Belasting: 30 kg.
700006256

OPVOUWBARE KLEDINGKAST  
Ruime kledingkast met planken en stang. 
Eenvoudig te combineren. 
Afmetingen: 143 x 50 x 50 cm
Gewicht: 9.0 kg
Belasting: 30 kg.
700006265 
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 ORGANIZERS

MULTI ORGANIZER  
De Multi Organizer zet je op de vloer in de 
voortent. De Multi Organizer heeft 3 grote 
vakken, buitenvakken en  draaghandgrepen.
Afmetingen uitgeklapt: H28 x B55 x D30 cm.
475000112

FLEX ORGANIZER  
De Flex Organizer hang je met handig 
klittenband aan de dakstang in de 
voortent. 
Afmetingen uitgeklapt: H58 x D24 x B30 cm.
475000102

ORGANIZER HIGH (HOOG) 
Het materiaal bestaat uit gelaagd polyester met diverse vakken die voorzien 
zijn van transparant folie zodat de inhoud zichtbaar is. De Organizer Tall 
wordt met ThermoFix beslag aan de FixOn II pees bevestigd. 
Maten: H215 x B80 cm.
475000075

TOP ORGANIZER 
Top Organizer is een praktisch bagage-
net dat op een wille keurige plek aan een 
dwarsstang (eventueel extra aanschaf) 
kan worden bevestigd. 
Afmetingen  uitgeklapt:  
H58 x B30 x D24 x L150 cm
475000095

SCHOENENORGANIZER
Met de schoenenorganizer houd je 
alle schoenen van je gezin op orde, 
bijv. tijdens de kampeervakantie. 
Afmetingen:  50 x 30 x 85 cm
Gewicht: 4.6 kg
700006264

SCHOENENREK
Kan worden ingeklapt  
en opgeborgen in de  
bijgeleverde tas. 
Afmetingen: 51x26x43,5 cm. 
700006237 
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KEUKEN 



83

NORTH SERVIESSET
Deze mooie serviesset van 
melamine bestaat uit grote en 
kleine borden, ontbijtkommen 
en bekers.
Verder hebben alle delen een 
siliconen ring aan de onderkant 
om wegglijden te voorkomen. 
Verkrijgbaar in set van: 
16 stuks. 900060465
 8 stuks . 900060464

NORTH EIERDOPJES
Ovale eierdopjes.   
Gemaakt van 100% melamine. 
Set van 4 stuks. 
900060463

NORTH SCHALENSET
Hergestellt aus 100 % Melamin. 
Gemaakt van 100% melamine. 
Set van 3 stuks. 
Maten: 26 x 12,7 en 29,2 x 12  
en 22,8 x 12,7 cm
900060469

BUILDAGLASS
Opklapbare wijnglazen van 
transparant en 100% poly-
carbonaat. 
Verkrijgbaar in een set van  
2 stuks, incl.  beschermhoes. 
340 ml
900060462

GLAZEN
Het glas is gemaakt van trans-
parant 100% polycarbonaat. 
Set van 4 stuks. 
Maße: 9x12 cm
392 ml
900060472

BESTEKSET – SILVER
Bestekset van roestvast staal.
De set bestaat uit 16 delen. 
Kleur: Zilver
900060459

OPDIENSCHALEN
Gemaakt van 100% melamine. 
Set van 2 stuks. 
Maten: 35x25 cm en 30x21 cm 
900060470

 KEUKEN
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AFWASREK
Het afwasrek kan makkelijk  worden ingeklapt en is dan  helemaal plat.
Maten: 41,5 x 29 x 19/3 cm
900060466

SCHORT
100% biologisch katoen. 
Maten: 70 x 90 cm
900060483

THEEDOEKEN
100% biologisch katoen. 
2 stuks.
Maten: 50 x 70 cm
900060482

OPVOUWBARE WATERTANK 
Makkelijk voor onderweg. De watertank 
kan eenvoudig worden opgevouwen en 
bespaart door de platte vorm veel ruimte. 
Låg med hul til vandslage. Deksel met gat 
voor waterslang. Transportdeksel zonder 
gat. Goedgekeurd voor drinkwater. 
10 L
Maten: 34 x 13/28 x 21 cm
900060518

OPLAADBARE WATERPOMP  
MET KRAAN EN DOUCHEKOP
Douchekop voor de badkamer en kraan 
voor de keuken. De kraan is oplaadbaar 
en voorzien van een verwisselbare 
douchekop. De kraan is zowel geschikt 
voor de Camp-let als in een vrijstaande 
keuken.
3,5 L/min. 
Oplaadtijd: 2-3 uur. Gebruikstijd: 40 min.
1,8 m slang
900060515

OPVOUWBARE AFWASBAK 
Praktisch en ruimtebesparend. Gemaakt 
van siliconen met een harde boven- en 
onderkant.
8,5 L
Maten: 38,5 x 28,5 x 15,8 / 4,3 cm
900060519
16 L
Maten: 46,1 x 34,2 x 18,4 / 5 cm
900060520

OPVOUWBARE LUNCHTROMMELSET
Slimme, opvouwbare lunchtrommels 
die opgevouwen weinig ruimte innemen, 
maar uitgeklapt heel ruim zijn. 
Set van 3 stuks. 
Maten: 10  x 10  x 3 cm / 14 x 14 x 3,5 cm / 
19,5 x 19,5 x 3,8 cm
900060504

KEUKEN 
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SNIJPLANKEN
Twee snijplanken met antislip onderkant. 
Beide snijplanken hebben een hogere rand 
waardoor sap e.d. niet van de snijplank af 
kan lopen.
Maten: 37x24 cm en 28x19 cm
900060471

OPVOUWBARE KEUKEN 
Ontwikkeld om buiten te koken. De keuken 
kan snel worden ingeklapt en neemt dan 
door de platte vorm nauwelijks ruimte in. 
De keuken is makkelijk mee te nemen en 
zeer geschikt voor bijv. de camping. De ma-
terialen zijn duurzaam en kunnen in weer 
en wind buiten staan. 
Zijtafel voor gasstel met windscherm, 
verstelbare poten, schappen voor pannen 
en andere benodigdheden. Opklapdeksel, 
haken voor verschillende benodigdheden 
en kruidenrek. Inclusief opbergtas.
Maten: 188 x 50 x 81 cm
Gewicht: 17 kg
700006261

2-PITS GASPIT   
Onderweg kunnen koken. Het gastoestel is van roestvrij  
staal en makkelijk schoon te maken. 
Butane gas, 160 g/h x 2
2.2 kW x 2
Flame Supervision Device. 
Maten: 67,9 x 28,6 x 12,5 cm
Gewicht: 6 kg
900060508

Bakplaat is apart te koop. 
900060529

STAPELBARE PANNENSET
Handige pannenset die ideaal is voor op 
de camping. De set kan zowel op gas, 
keramisch als inductie worden gebruikt. 
De pannenset bestaat uit 3 pannen, 1 
koekenpan, 3 deksels en 2 afneembare 
pannengrepen.
Pannen: 16 x 7, 18 x 8, 20 x 8,8 cm met 
glazen deksel
Koekenpannen: 24 x 5 cm
900060489

OPVOUWBARE ONDERZETTER
Handige onderzetter die je makkelijk 
opvouwt. De onderzetter is bovendien 
magnetisch en volgt de pan als je deze 
verplaatst. Verkrijgbaar in set van 2 stuks, 
één lichtgrijze en één donkergrijze. 
Maten: 22 / 3,5 x 10,5 cm
900060484
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VERLICHTING EN ELEKTRONICA 

Verlichting
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 VERLICHTING EN ELEKTRONICA

CLICKLIGHT
De Clicklight klik je eenvoudig op de tent-
stang en zorgt voor een prettig,  gezellig en 
warm licht.
Te gebruiken op 22-28 mm. stangen. Wordt 
geleverd met kabelclips om de kabel aan 
de tentstang te bevestigen. 
Inclusief 7 m kabel. 
Maten: D50 x B64 x H610 mm.
900060436

BLACK CHINTZ LAMPSHADE 
900060396

CUBE CREME LAMPSHADE 
900060450

LED LIGHTING SYSTEM
Het ledlichtsnoer van Isabella is 1 me-
ter lang en verlicht je tent of voortent 
met een warm schijnsel. De lichtsnoe-
ren bevestig je met klittenband aan de 
Airtubes van je Ventura Air-voortent of 
met tape aan de stokken van je (voor)
tent. Je kunt het ledlichtsnoer combi-
neren met een verlengkabel of t-kabel 
om de verlichting aan jouw eigen 
wensen aan te passen. De lichtsnoeren 
kunnen de hele tent verlichten of voor 
een aangename sfeerverlichting met de 
leddimmer van Isabella worden gedimd.

Ledlichtsnoer, 1 m. 
900060493

 Adapter voor ledlicht-
snoer. 900060495

T-kabel voor 
ledlichtsnoer. 
900060492

Leddimmer. 
900060494

 Verlengsnoer voor  
ledlichtsnoer. 
100 cm. 900060491 
50 cm. 900060490

K
A

M
PEER A

CCES
S

O
IR

ES



90

STEKKERTOREN
Deze stekkertoren wordt in uw Isabella-kast gemonteerd. De Isabella kastmodellen ”Dubbel” 
en ”Enkel” van 2018 hebben gaten voor het monteren van uw stekkertoren. Nu hebt u stroom 
bij uw koffiezetapparaat, televisie of oplader, zonder lelijke stekkerdozen.  
Bevat: 2 x 230V + 2 x USB, 2,1 A
Kabel: 1,8 meter
900060461

VERLICHTING EN ELEKTRONICA 
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KABELCLIPS  
Kabelclips worden gebruikt om de ka-
bels aan de tentstangen vast te zetten.
Gebruiken op 22-28 mm. stangen.
900060440

LAMPSNOER MET DIMMER
Lampsnoer met dimmer (voor alle lampen 
die kunnen worden gedimd)
Voor led, halogeen en standaardlampen
Max. 40 W (led 25 W)
Kabel: 7 meter lang , H03VV-F ,  
2 x 0,75 mm2

Fitting: Voor E14-lampen
900060458

ELEKTRISCHE POMP
Speciaal ontwikkeld voor opblaasbare 
tenten. De pomp wordt geleverd met ver-
schillende mondstukken en kan zowel voor 
opblaasbare tenten als andere opblaas-
spullen worden gebruikt.  Een AC-adapter 
is apart te koop. 
70 l/min.
5 m kabel
Te programmeren luchtdruk
Digitaal display
900060514

TRIPLIGHT
Neem bijvoorbeeld een TripLight mee op 
vakantie. Deze 3-in-1 lamp kan aan de 
tentstok worden geklikt, als zaklamp 
 worden gebruikt en met de optionele lamp-
voet als tafellamp worden gebruikt.
Te gebruiken op 22-28 mm. stangen.
Inclusief 7 m kabel. 
900060452

TRIPLIGHT TAFEL STANDAARD
900060454
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LAMPHOUDER 
Hang de lamp in een handomdraai op  
en stel deze af met een telescoopstang.

 VERLICHTING EN ELEKTRONICA
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OPBERG- EN TRANSPORTMOGELIJKHEDEN  
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 OPBERG- EN TRANSPORTMOGELIJKHEDEN 

TROLLEY 
Praktische trolley voor het vervoeren van bagage, campingmeu-
bilair e.d. De trolley heeft twee  stevige wielen en gaat probleem-
loos over gras, zand en steentjes. De trolley is van staal en 
kan eenvoudig  worden ingeklapt, zodat hij maar weinig ruimte 
inneemt.

Afmetingen: 110x50x59 cm
Afmetingen ingeklapt: 82x50 cm
Afmetingen wielen: Ø27 x 8 cm
Afmetingen draagplaat: 29x40 cm
Laadvermogen: 50 kg
Gewicht: 5,9 kg 
Materiaal: Staal
900060457

FEEL FREE-KOELTAS – ROOD 
De koeltas kan op twee manieren worden geo-
pend, heeft twee bekerhouders, een opbergnet 
en een schouderband. De bovenkant van de tas 
kan volledig met de rits worden geopend, maar 
de inhoud van de koeltas is ook snel en eenvou-
dig toegankelijk via een kleine klep bovenin. 
Afmetingen: 39x21x28,5 cm/20 liter
900060456 DE LUXE REISTAS

De tas heeft een groot vak met een inwen-
dige netzak met rits voor kleine spullen en 
een inwendig vak met klittenbandsluiting. 
Bovendien heeft de tas een apart vak in de 
bodem met een rits voor het opbergen. De 
tas is van zwart kunstleer en heeft zowel 
een brede, verstelbare schouderriem als, 
grote handgrepen. 
Maten: H30 x B21 x L54 cm.
900060421

TOILETTAS 
De tas kan worden opge-
hangen, zodat je gemakke-
lijk bij de inhoud kunt. Voor-
zien van een  waterdichte 
ritssluiting en meerdere 
vakken om je toilet spullen 
op orde te houden. 
Afmetingen:  H20 x B30 x 
D10 cm
900060411

STOELENTAS 
In deze tas kunt u 2 Isabella-stoelen 
bewaren.
900060468 K
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Als ontvanger van onze nieuwsbrief word je automatisch lid van de Isabella Club. 
Dat biedt je allerlei exclusieve voordelen voor leden:  

•  1 jaar extra garantie op je Isabella voortent – als je net een splinternieuwe  
Isabella voortent hebt gekocht, krijg je in totaal 3 jaar garantie vanaf de  
aankoopdatum

•  Meteen op de hoogte – ontvang als een van de eersten de nieuwtjes over onze 
nieuwste producten

•  De beste tips & tricks – profiteer van de kennis van onze experts, echte insiders 
met de beste adviezen voor een geslaagde kampeervakantie

•  Exclusieve acties, alleen voor Club-leden – wie weet win jij je favoriete Isabella 
kampeerspullen!

•  Uitnodigingen voor beurzen en andere events

Zorg dat je toekomstige nieuwtjes van Isabella niet mist.  
Meld je vandaag nog aan bij de Isabella Club. 
Meld je hier aan: www.isabella.net/nl/isabella-club 
 

Welkom bij de 
Isabella Club
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Geschat nettogewicht (kg) - zonder doos



www.elas.dk

Flexible  by the metre…

98,5 100,3 118,5 119,7 126,6 126,7

64,0 64,7 81,0 73,3 91,9 75,3 94,0 88,1 119,3 89,2 120,3 96,5 121,9 97,6 123,0

49,3 38,4 51,1 40,2 57,1 44,8 75,3 62,9 46,0 82,1 65,2 48,3 84,5 72,6 55,2 93,3 74,0 56,6 94,7 84,6 63,8 107,9

51,5 40,6 57,0 44,7 75,2 63,1 46,2 82,3 65,6 48,6 84,6 72,9 55,5 93,6 74,1 56,7 94,8

42,9 34,6 44,1 35,8 50,2 40,1 55,8 43,4 58,1 45,7 64,2 50,2 65,5 51,5

35,8 28,2 37,0 29,4 38,9 31,3 41,0 32,7 42,1 33,9 48,6 38,5 54,2 41,8 56,1 43,6 62,4 48,4 63,5 49,5

22,2 17,3 25,1 18,8 25,0 18,7 25,6 20,8 30,6 22,1 31,2 22,7 31,8 24,99 32,2 25,4

3,4 3,4 3,7 3,7 4,2 4,2 4,7 4,7 5,0 5,0 5,4 5,4 6,0 6,0 6,7 6,7

8,6 19,5 9,2 20,4 9,7 21,5 10,1 21,9 13,0 31,8 13,4 32,2

2,5

33,1 27,6 35,9 29,4 37,7 31,2 42,2 34,2 47,6 37,9 48,9 39,2

39,2 31,1 42,2 33,8 43,3 34,9 49,4 39,2 55,2 42,9 56,1 43,8

MAGNUM 340 FLINT 29,9

MAGNUM 400 FLINT 32,2

ISABELLA AIR CIRRUS NORTH 400 35,5

MINOR DAWN 24,2

UNIVERSAL 360 DAWN 44,0

UNIVERSAL 420 DAWN 51,2

WINTER 27,5

CAPRI NORTH HYMER  - ERIBA TOURING FAMILIA 31,7

CAPRI NORTH HYMER  - ERIBA TOURING TRITON 31,9

CAPRI NORTH HYMER  - ERIBA TOURING TROLL 32,4

T@B 320 25,5

T@B 400L 28,5

ADRIA ACTION 361 27,8

ADRIA ACTION 391 29,2

SHADOW 240 2,9

SHADOW 300 3,1

SHADOW 360 4,2

SHADOW 400 4,4

SHADOW 500 4,9

MARLIN - VENTURA W330 ANTRACITE 25,6

CADET - VENTURA W260 ANTRACITE 20,4

VENTURA AIR TRINUS W400 34,0

VENTURA AIR CITO W350 31,2

VENTURA AIR  SIMPLEX W320 29,0

VENTURA AIR SIMPLEX LOW  W320 L 28,5

VENTURA AIR VIVO H W300 H 23,0

VENTURA AIR VIVO  W300 22,4

LEVERANCIERS

G-MAAT 10 12 13 14 16 18 19 20 21 22 23

Isabella grootte 675 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200

Geschikt voor A-maat van t/m 666-685 736-760 786-810 836-860 886-910 936-960 986-1010 1036-1060 1086-1110 1136-1160 1186-1210

Isabella grootte 700 775 825 875 915 962 1015 1075 1125 1175 1225

Geschikt voor A-maat van t/m 686-715 761-785 811-835 861-885 901-925 948-972 1010-1019 1061-1085 1111-1135 1161-1185 1211-1235

Isabella grootte 725 925 975 1025

Geschikt voor A-maat van t/m 716-735 911-935 961-985 1020-1035

Isabella grootte 940 989

Geschikt voor A-maat van t/m 926-950 975-999

Incl. Zinox/Prenox (A) 
– CarbonX/IXL (B)/ 
MegaFrame (C)

A B A B A B A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C

PRISMA SEED

PENTA FLINT

COMMODORE DAWN

COMMODORE NORTH

AMBASSADOR DAWN

CAPRI NORTH

SUN SHINE PLUS

SUN SHINE PLUS FRONT

ECLIPSE

ECLIPSE  Zijdeel

VENTURA D250

VENTURA D300

Isabella A/S behoudt zich het recht voor om tussentijdse verbeteringen of wijzigingen aan te brengen aan de producten. 
Voor eventuele drukfouten zijn wij niet aan sprakelijk. Wij maken je erop attent dat er door druktechnische redenen kleurverschillen kunnen ontstaan in de afbeeldingen.
Copyright © 2019 Isabella A/S
Op alle informatie, beelden en teksten in deze brochure rusten auteursrechten.  Zonder schriftelijke toestemming van ISABELLA A/S mogen deze niet worden aangehaald 
of gekopieerd.
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DEUTSCHLAND /  
ÖSTERREICH / SCHWEIZ
Isabella Vorzelte Deutschland GmbH
Max-Planck-Str. 4
DE-34253 Lohfelden
Tel. +49 (0561) 51 20 33
info-de@isabella.net   

NEDERLAND
Isabella Nederland BV
Postbus 90
NL-3870 CB Hoevelaken
Tel. +31 (033) 2541100
info@isabella.nl

NORGE
Norsk Isabella A/S
Postboks 57
NO-1740 Borgenhaugen
Tel. +47 69 127575
info@isabella.no

UNITED KINGDOM
Isabella International Camping Limited
Drakes Farm
Drakes Drive
Long Crendon
Buckinghamshire
HP18 9BA
Tel. +44 (01844) 20 20 99
info@isabella.co.uk

BELGIUM / FRANCE / 
LUXEMBOURG
Camping Distribution
Rue de Baronhaie, 63
BE-4682 Heure-le-Romain
Tel. +32 (0)42 27 46 32
info@camping-distribution.com
ITALIA
Automarket Bonometti spa
via Lago D’Iseo, 2
IT-36077 Altavilla Vicentina
Tel. +39 3401 265285

RZECZPOSPOLITA POLSKA
Pro Camp
ul. Krotoszynska 43
PL-51-009 Wroclaw
Tel. +48 (71) 352 47 75
info@procamp.pl 

SLOVENIJA
Freedom Center
AC izvoz – Celje Center, Mariborska C. 200 a
SI-3000 Celje
Tel. +386 59 032 145

SVERIGE
Kama Fritid AB
Box 23
SE-551 12 Jönköping
info@kamafritid.se

SUOMI
Kama Fritid OY
Koivuhaantie 2-4 B
FI-01510 Vantaa
info@kamafritid.fi

OTHER COUNTRIES: 
Please contact Isabella A/S  
in Denmark. 
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