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Isabella utvider Air-serien og  
blåser liv i en gammel kjenning 

Isabellas program for 2021 byr på en lang rekke spennende nyheter utviklet til både reisende og 
fastliggende campingentusiaster. Det prisvinnende luftforteltet Isabella Air Cirrus 400 har gitt Isabella 
mot til å utvide Air-familien og ønske tre nye familiemedlemmer velkommen. I tillegg kommer en ekte 
forteltsklassiker tilbake i sortimentet.  

En suksess som det er verdt å bygge videre på. Derfor utvider Isabella nå luftforteltssortimentet og ønsker tre nye medlem-
mer av Isabella Air-familien velkommen. Familieforøkelsen består av en ny lillebror, Cirrus 300. Samme elegante design 
og holdbare materialer – bare 3 meter i bredden. I tillegg har Cirrus-brødrene fått to luftsolseil-kusiner i samme elegante 
North-farger, Arc og Y. «Y-solseilet er laget med en innovativ og eksperimentell utforming i den velkjente Isabella-kvaliteten», 
forteller Aga Gadkowska, utviklingssjef hos Isabella. 

Gammel kjenning i ny drakt
Etter utallige forespørsler fra campingentusiaster fra hele Europa relanserer Isabella en gammel kjenning i ny drakt. Det 
populære forteltet Forum kommer på markedet igjen. Denne gang som Forum Etna. «Det nye Forum-forteltet er stort sett slik 
som før. Den eneste forskjellen er rammen og fargen. Forum er laget til fastliggere og fås nå kun med Mega-stenger. Vi har 
designet det i den nye kolleksjonsfargen, Etna», forklarer Aga Gadkowska. 

Satser sterkt på utstyr til bobiler og campingbiler
Isabella presenterer også en rekke nyheter til bobiler og campingbiler. En av de store nyhetene for bobiler er den nye, lette 
Levo Cosy Corner og Levo-leseil for å gi skygge og le foran bobilen. «Bobiler og campingbiler er et økende marked. Vi har 
derfor stort fokus på å utvikle smart og funksjonelt utstyr som passer til både bobiler og campingbiler», forteller Morten Kjeld-
sen, administrerende direktør hos Isabella. I alt tilbyr Isabella nå 12 produkter som passer bobiler og campingbiler – både 
innenfor luft- og stangtelt. 

Nye farger og gjensyn med harlekin
Til 2021-sesongen utgår Flint-kolleksjonen og erstattes av den mer varmblodige Etna-kolleksjonen. «Etna er inspirert av 
landskapet rundt Middelhavet. Det er varme og naturlige farger av valnøtt og vulkan. De mørke nyansene i Etna er spesielt 
praktisk for dem som er fastliggende på samme campingplass hele sesongen», sier Aga. I 2021 kommer Etna til uttrykk i 
forteltene Forum, Penta og Magnum. 

En annen designnyhet er at harlekinstripene kommer tilbake på gavlene på Isabellas fortelt. «Harlekin gir mer liv til teltene, 
og er en svært gjenkjennelig Isabella-detalj. Denne nye og moderne versjonen av harlekin har et asymmetrisk mønster og 
tonede farger som passer til alle de tre fargetemaene fra Isabella: North, Dawn og Etna», utdyper Aga. 

Robust oppbevaringstelt til fastliggere
En annen nyhet fra Isabella er det romslige teltet Isabella Mega Space. Isabella Mega Space er et frittstående oppbevaring-
stelt konstruert med Mega-stenger. Oppbevaringsteltet er utviklet spesielt for fastliggere og står stabilt i skiftende vær. 

Hittil dypeste solseil 
Loggia er et nytt, lettvekts solseil laget for reisende campingentusiaster. Med en dybde på hele 2,70 meter er Loggia det hittil 
dypeste solseilet i Isabellas store utvalg av solseil. Loggia settes direkte på campingvognen og settes opp ved hjelp av kun 
tre lettvekts CarbonX-stenger. 

Se alle Isabellas nyheter for 2021 her
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