
Isabella presenteert weer uitrusting  
voor het campingleven op Caravan  
Salon Düsseldorf 
Na een jaar pauze doet Isabella weer mee aan Caravan Salon Düsseldorf, de grootste campingbeurs 
van Europa. Op de beurs gaat de Deense voortentenfabrikant een serie interessante producten voor 
het eerst presenteren. 
 

Mini windscherm – een soort schutting voor de voortent
Het nieuwe 3-zijdige Mini windscherm is bedoeld voor het afbakenen van het gebied voor de voortent terwijl je toch nog een 
vrij uitzicht hebt over wat er allemaal op de camping gebeurt. 
”Als je een hond of klein kind hebt, kun je het Mini windscherm gebruiken om relaxed te genieten. Het is een soort schutting 
voor de voortent”, aldus hoofd Ontwikkeling Aga Gadkowska van Isabella. 

Speciale voortent ontworpen voor Eriba Touring 
Voor iedereen met een cult-caravan zoals de Eriba Touring heeft Isabella nu ook een voortent gemaakt die daarbij past. 
“Het retro-design van de Isabella Eriba Touring volgt het design van de iconische caravan en zorgt voor een unieke 
 uitstraling”, vertelt Aga Gadkowska. 

Windscherm voor populaire opblaasbare luifel
Voor luwte bij de caravan of de kampeerauto heeft Isabella een windscherm ontwikkeld voor de populaire Arc opblaasbare 
luifel.  Het windscherm kan links of rechts worden geplaatst en kan daarom worden aangepast aan de windrichting. 

Warme en praktische kleuren
Isabella krijgt nu de kans om de drie elegante Etna voortenten te presenteren op een beurs. De Etna collectie bestaat uit 
Forum Etna, Penta Etna, Magnum Etna en Annex Etna.  Ze zijn stuk voor stuk ontwikkeld met warme en praktische kleuren 
die vaak erg in de smaak vallen bij seizoenskampeerders.  

Geniet van vrijheid en comfort in de natuur
Voor wie gaat voor vrijheid en veel comfort in de natuur zijn de twee Camp-let modellen - Camp-let North en Camp-let 
 Passion - een ideale keuze. De Camp-let North is de makkelijke vouwwagen die is uitgevoerd in fraaie Scandinavische 
kleuren. Hij is vooral bedoeld voor mensen die gaan voor vrijheid en voor het spontaan opzoeken van nieuwe avonturen. 
De Camp-let Passion is de Rolls-Royce onder de vouwwagens. Hij verwent je met veel comfort, zoals bijvoorbeeld verdu-
isteringsgordijnen, een buitenkeuken en unieke ventilatieopeningen. 
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