
Isabella laajentaa ilmatelttamallistoaan 
ja puhaltaa uutta eloa vanhaan tuttuun 

Isabellan vuoden 2021 tuotevalikoimassa on lukuisia jännittäviä uutuuksia, jotka on kehitetty sekä 
liikkuville karavaanareille että kausipaikkalaisille. Palkittu Isabella Air Cirrus 400 -ilmateltta on antanut 
Isabellalle rohkeutta laajentaa ilmatelttavalikoimaansa kolmella uudella mallilla. Lisäksi valikoimaan 
palaa pesunkestävä etutelttaklassikko.     

Menestystä kannattaa hyödyntää. Siksi Isabella laajentaa nyt ilmatelttavalikoimaansa ja toivottaa kolme uutta perheenjäsentä 
tervetulleeksi Isabella Air  perheeseen. Ensimmäinen perheenlisäys on uusi pikkuveli, Cirrus 300. Sama tyylikäs muotoilu 
ja samat kestävät materiaalit – leveys vain on 3 metriä. Lisäksi Cirrus-veljekset ovat saaneet kaksi uutta, samoihin tyylik-
käisiin North-väreihin puettua ilma-aurinkokatosserkkua: Arc ja Y. ”Y-aurinkokatoksen muotoilu on innovatiivinen ja kokeel-
linen, laatu taas tunnettua Isabella-huippulaatua. Se on täydellinen kaikille, jotka uskaltavat olla ”outstanding””, Isabellan 
 tuotekehityspäällikkö Aga Gadkowska kertoo. 

Vanha tuttu uusissa väreissä
Saatuaan lukemattomia kyselyjä kaikkialta Euroopasta Isabella esittelee uudelleen vanhan tutun uusissa väreissä. Suosit-
tu Forum-etuteltta palaa markkinoille. Tällä kertaa Forum Etnana. ”Uusi Forum-etuteltta on suurelta osin samanlainen kuin 
aikaisempi malli. Ainoat erot ovat putkisto ja väri. Forum on kehitetty kausipaikkalaisille ja on nyt tarjolla pelkästään Megastel- 
putkistolla varustettuna. Väri on uusin mallistovärimme “ETNA”, Aga Gadkowska kertoo. 

Suuri panostus matkailu- ja retkeilyautojen varusteisiin
Isabella esittelee myös joukon matkailu- ja retkeilyautoihin tarkoitettuja uutuuksia. Suurimpia matkailuauton lisävaruste 
uutuuksia ovat uusi kevyt Levo Cosy Corner ja Levo-tuulisuoja, joilla luot varjoa ja suojaa matkailuauton eteen. ”Matkailu- ja 
retkeilyautot ovat kasvava markkinasegmentti. Olemme siksi keskittyneet kehittämään älykkäitä ja toimivia varusteita, jotka 
sopivat sekä matkailu- että retkeilyautoihin”, Isabellan toimitusjohtaja Morten Kjeldsen kertoo. Isabellalla on nyt kaikkiaan 12 
matkailu- ja retkeilyautoihin sopivaa tuotetta – sekä ilma- että putkistotelttavalikoimassa. 

Uudet värit ja harlekiinin paluu
Ensi kaudeksi Flint-mallisto poistuu valikoimasta ja se korvataan lämminverisemmällä Etna-mallistolla. ”Etna on saanut 
inspiraationsa Välimeren maisemista. Siinä on sekä pähkinäpuun että tuliperäisen maiseman lämpimiä ja luonnollisia värejä. 
Etnan tummat sävyt sopivat erityisesti niille, jotka viihtyvät koko kauden samalla leirintäalueella”, Aga sanoo. Etna näkyy 
kaudella 2021 Forum-, Penta- ja Magnum-etuteltoissa. 

Toinen designuutuus on se, että harlekiiniraidat palaavat Isabellan etutelttojen päätyihin. ”Harlekiini tuo eloa telttoihin ja on 
erittäin tunnistettava Isabella-yksityiskohta. Uudessa ja modernissa harlekiiniversiossa on epäsymmetrinen kuosi ja kaikkiin 
kolmeen Isabella-väriteemaan: North, Dawn ja Etna, sopivat värit”, Aga kertoo. 

Tukeva varastoteltta kausipaikkalaisille
Toinen Isabella-uutuus on tilava Isabella Mega Space. Isabella Mega Space on erillinen Mega-putkistolla varustettu varasto-
teltta. Se on kehitetty erityisesti kausipaikkalaisille ja seisoo tukevasti huonossakin säässä. 

Syvin aurinkokatoksemme 
Loggia on uusi liikkuvalle karavaanarille kehitetty kevytrakenteinen aurinkokatos. 2,70 metrin syvyinen Loggia on Isabellan 
laajan aurinkokatosvalikoiman syvin aurinkokatos. Loggia kiinnitetään suoraan asuntovaunuun ja pystytetään kolmella ke-
vyellä CarbonX-putkella. 

Katso kaikki Isabellan 2021 uutuudet täällä.
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