
Isabella breidt de opblaasbare familie uit  
en blaast nieuw leven in een oude bekende  
Het programma van Isabella voor 2021 bevat een groot aantal interessante nieuwtjes voor zowel 
trekkers als langkampeerders. De Isabella Air Cirrus 400 heeft een prijs gekregen en dat is een van de 
redenen waarom Isabella de opblaasbare familie durft uit te breiden. We heten dan ook drie nieuwe 
familieleden welkom. Bovendien komt een echte voortentklassieker terug in het assortiment.  

Op een succes kun je namelijk voortbouwen. Daarom breidt Isabella nu het assortiment opblaasbare voortenten uit en heet 
drie nieuwe leden welkom bij de “Isabella Air familie”. De familie wordt uitgebreid met een broertje, de Cirrus 300. Hetzelf-
de elegante design en duurzame materialen – en slechts 3 meter breed. Verder hebben de Cirrus broers twee nichtjes 
gekregen, Arc en Y; opblaasbare luifels in dezelfde elegante North kleuren. ”De Y luifel heeft een innovatief en experiment-
eel design in de bekende Isabella topkwaliteit. Perfect voor iedereen die ”outstanding” durft te zijn”, vertelt Aga Gadkowska, 
hoofd Ontwikkeling bij Isabella. 

Een oude bekende in nieuwe kleren
Na talrijke verzoeken van kampeerders uit heel Europa herlanceert Isabella een oude bekende in nieuwe kleren. De pop-
ulaire Forum voortent komt weer op de markt. Deze keer als Forum Etna. ”De nieuwe Forum voortent is grotendeels gelijk 
aan de eerdere. Alleen het frame en de kleur zijn anders. Forum is gemaakt voor seizoenskampeerders en is nu alleen met 
Megaframe verkrijgbaar. Wij hebben deze in de nieuwe collectiekleur ”Etna” ontworpen”, legt Aga Gadkowska uit. 

Sterke focus op uitrusting voor kampeerauto’s en kampeerbussen
Isabella presenteert ook een aantal nieuwtjes voor kampeerauto’s en kampeerbussen. Voor kampeerauto’s zijn de nieu-
we lichtgewicht Levo Cosy Corner en het Levo windscherm voor schaduw en luwte vóór de kampeerauto groot nieuws. 
”Kampeerauto’s en kampeerbussen zijn een groeiende markt. Daarom hebben wij ons sterk gericht op het ontwikkelen van 
slimme en functionele uitrusting die geschikt is voor zowel kampeerauto’s als kampeerbussen”, vertelt Morten Kjeldsen, CEO 
bij Isabella. In totaal heeft Isabella nu 12 producten voor kampeerauto’s en kampeerbussen - zowel opblaasbare voortenten 
als voortenten met stokken. 

Nieuwe kleuren en weerzien met harlequin
Voor het seizoen 2021 vervalt de Flint collectie en deze wordt vervangen door de warmbloedige Etna collectie. ”Etna is 
geïnspireerd op het landschap van het Middellandse-Zeegebied. Daarbij draait het om de warme en natuurlijke kleuren van 
”walnoot” en ”vulkaan”. De donkere nuances in Etna zijn vooral handig voor degenen die het hele seizoen op dezelfde plek 
staan”,  zegt Aga. Etna zal in 2021 gaan stralen in de Forum, Penta en Magnum voortenten. 

Een ander designnieuwtje is dat de harlequin-strepen terugkeren in de zijkanten van de Isabella voortenten. ”Harlequin 
brengt meer leven in de tenten en is een zeer herkenbaar Isabella detail. Deze nieuwe en moderne versie van harlequin 
heeft een asymmetrisch patroon en gedempte kleuren die bij alle drie de kleurenthema’s van Isabella passen”: North, Dawn 
en Etna,  legt Aga verder uit. 

Robuuste schuurtent voor seizoenskampeerders
Een ander nieuwtje van Isabella is de ruime Isabella Mega Space. Isabella Mega Space is een vrijstaande schuurtent met 
Mega stokken. De schuurtent is speciaal ontwikkeld voor seizoenskampeerders en staat ook bij onstuimig weer stabiel. 

De tot nu toe diepste luifel 
Loggia is een nieuwe lichtgewicht luifel voor reiskampeerders. Met een diepte van wel 2,70 meter is Loggia de tot nu toe 
diepste luifel in het brede aanbod luifels van Isabella. Loggia wordt direct aan de caravan bevestigd en er zijn maar 3 lichtge-
wicht CarbonX stokken nodig. 

Bekijk hier alle nieuwtjes van Isabella voor 2021
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