Isabella presenterar återigen utrustning för
campinglivet på Caravan Salon Düsseldorf
Efter ett års paus deltar Isabella igen på Europas största campingmässa, Caravan Salon Düsseldorf.
På mässan kommer det danska förtältsföretaget att presentera en rad spännande produkter för första
gången.
Vindskydd Mini – ett slags staket till förtältet
Det nya 3-sidiga vindskyddet Mini är gjort för att du ska kunna inhägna ytan framför förtältet samtidigt som du har fri utsikt så
att du kan följa livet på campingplatsen.
”Om du har en liten hund eller ett litet barn gör Mini-vindskyddet att du kan slappna av och veta att du har koll på hunden
eller barnet. Det är precis som ett staket till förtältet”, förklarar Aga Gadkowska, utvecklingschef hos Isabella.
Specialförtält, designat för Eriba Touring
Till alla som äger en kulthusvagn som Eriba Touring har Isabella nu också skapat ett förtält som matchar husvagnen.
”Isabella Eriba Tourings retrodesign avspeglar designen på den ikoniska husvagnen och skapar ett unikt helhetsintryck”,
berättar Aga Gadkowska.
Läsida till ett populärt luftsoltak
För att skapa lä vid husvagnen eller husbilen har vi på Isabella utvecklat en läsida till det populära Arc-luftsoltaket. Läsidan
kan användas på både höger och vänster sida och kan därför flyttas beroende på varifrån vinden kommer.
Varma och praktiska färger
Isabella får nu möjlighet att visa de tre eleganta Etna-förtälten på en mässa. Etna-kollektionen består av Forum Etna, Penta
Etna, Magnum Etna och Annex Etna. Alla är designade i varma och praktiska färger som säsongscampare ofta tycker om.
Upplev frihet och hög komfort i naturen
Om man vill uppleva frihet och hög komfort i naturen är de två Camp-let-modellerna, Camp-let North och Camp-let Passion
ett idealiskt val. Camp-let North är den smidiga tältvagnen som har vackra nordiska färger. Den riktar sig till personer som
söker friheten i att spontant kunna åka vidare på nya äventyr.
Camp-let Passion är tältvagnarnas Rolls-Royce. Här blir man bortskämd med hög komfort, t.ex. mörkläggningsgardiner,
utekök och unika ventilationsöppningar.
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