
NYHETER 2021

Isabella utvidgar luftfamiljen  
och blåser nytt liv i en gammal bekant 

Isabellas program för 2021 bjuder på en lång rad spännande nyheter, utvecklade för både rese- och 
säsongscampare. Bl.a. har det prisvinnande Isabella Air Cirrus 400 gett Isabella modet att utvidga luft-
familjen och hälsa tre nya familjemedlemmar välkomna. Dessutom kommer en riktig förtältsklassiker 
tillbaka till sortimentet.    

En succé är värd att bygga vidare på. Därför utvidgar Isabella nu lufttältssortimentet och hälsar tre nya medlemmar av ”Isa-
bella Air-familjen” välkomna. Familjens tillökning består av en ny lillebror, Cirrus 300. Samma eleganta design och hållbara 
material – bara 3 meter brett. Dessutom har Cirrus-bröderna fått två luftsoltaks-kusiner i samma eleganta North-färger: Arc 
och Y. ”Y-soltaket är tillverkat i en innovativ och experimentell design i Isabellas välkända toppkvalitet”, säger Aga 
Gadkowska, utvecklingschef hos Isabella. 

Gammal bekant i nya kläder
Efter otaliga förfrågningar från campare i hela Europa återlanserar Isabella en gammal bekant i nya kläder. Det populära 
förtältet Forum återkommer på marknaden. Den här gången som Forum Etna. ”Det nya Forum-förtältet är i stort sett likadant 
som det tidigare. Den enda skillnaden är ram och färg. Forum är tillverkat för säsongscampare och finns nu bara med Megar-
am. Vi har designat det i den nya kollektionsfärgen Etna”, förklarar Aga Gadkowska. 

Satsar starkt på utrustning till husbilar och vans/campingbussar
Isabella presenterar också en rad nyheter till husbilar och vans/campingbussar. En av de stora husbilsnyheterna är det nya 
lätta Levo Cosy Corner och Levo vindskydd för att skapa skugga och lä framför husbilen. ”Husbilar och vans/campingbussar 
är en uppåtgående marknad. Vi lägger därför stort fokus på att utveckla smart och funktionell utrustning, som passar till både 
husbilar och vans/campingbussar”, säger Morten Kjeldsen, Isabellas CEO. Totalt erbjuder Isabella 12 produkter som passar 
till husbilar och vans/campingbussar – både inom luft- och stångtält. 

Nya färger och harlequins återkomst
Till säsongen 2021 utgår Flint-kollektionen och ersätts av den mer varmblodiga Etna-kollektionen. ”Etna är inspirerad av 
landskapet i Medelhavsområdet. Det är varma och naturliga färger av valnöt och ”vulkan”. De mörka nyanserna i Etna är 
särskilt praktiska för dem som ligger still på samma campingplats hela säsongen”, säger Aga. Etna visar under 2021 upp sig i 
förtälten Forum, Penta och Magnum. 

En annan designnyhet är att harlequin-ränderna kommer tillbaka i gavlarna på Isabellas förtält. ”Harlequin ger mer liv åt 
tälten och är en Isabelladetalj som är mycket lätt att känna igen. Denna nya och moderna version av harlequin har ett asym-
metriskt mönster och färgtoner som passar till Isabellas alla tre färgteman: North, Dawn och Etna”, utvecklar Aga. 

Robust förvaringstält för säsongscampare
En annan nyhet från Isabella är det rymliga Isabella Mega Space. Isabella Mega Space är ett fristående förvaringstält som är 
konstruerat med Megastänger. Förvaringstältet är särskilt utvecklat för säsongscampare och står stabilt i ostadigt väder. 

Hittills djupaste soltaket 
Loggia är ett nytt lättvikts-soltak designat för resecampare. Med ett djup på hela 2,70 meter är Loggia det hittills djupaste 
soltaket i Isabellas breda utbud av soltak. Loggia placeras direkt på husvagnen och sätts upp med hjälp av bara 3 lätta 
 CarbonX-stänger. 

Se alla Isabellas nyheter för 2021 här.
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