
Isabella presenterer igjen utstyr til 
camping livet på Caravan Salon Düsseldorf 
Etter ett års pause deltar Isabella igjen på Europas største campingmesse, Caravan Salon Düsseldorf. 
På messen kommer den danske fortelts-bedriften til å presentere en rekke spennende produkter for 
første gang. 
 

Mini leseil – et slags stakitt til forteltet
Det nye 3-sidede Mini leseilet, er skapt til å lage et innheng i arealet foran forteltet, samtidig som det stadig er fritt utsyn til å 
følge med i livet på campingplassen. 
”Har du et lite barn eller en liten hund , sørger Mini leseilet for at du kan slappe av vel vitende, at det er trygt for både hund 
og barn. Det er som et slags stakitt til forteltet”, forklarer Aga Gadkowska, utviklingsjef hos Isabella. 

Spesialfortelt designet til Eriba Touring 
Til alle som eier en kultcampingvogn som Eriba Touring, har Isabella nå også laget et fortelt, som matcher vognen. 
”Isabella Eriba Tourings retro-design avspeiler designet på den ikoniske campingvognen og skaper et unikt helhetsinntrykk”, 
forteller Aga Gadkowska. 

Leside til populært luftsolseil
For å skape le ved campingvognen eller autocamperen, har Isabella utviklet en leside til det populære Arc luftsolseil. Lesiden 
kan brukes på både høyre og venstre side og kan derfor flyttes etter eget ønske, utifra hvilken retning vinden kommer fra. 
Varme og praktiske farger
Isabella får nå muligheten til å vise de tre elegante Etna forteltene på en messe. Etna kolleksjonen består av Forum Etna, 
Penta Etna, Magnum Etna og Annex Etna.  De er alle designet i varme og praktiske farger, som ofte faller i god smak hos 
sesongcampistene.  

Opplev frihet og høy komfort i naturen
Vil man oppleve frihet og høy komfort i naturen, er de to Camp-let modellene, Camp-let North og Camp-let Passion et ideelt 
valg. Camp-let North er den lette teltvognen kledd i fine nordiske farger. Den henvender seg til folk, som søker friheten og 
spontant ønsker å reise videre på nye eventyr. 
Camp-let Passion er teltvognens Rolls-Royce. Her blir man bortskjemt med høy komfort med bl.a mørkleggingsgardiner, 
utekjøkken og unike ventilasjonsåpninger. 
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