
Isabella utvider sortimentet  
for bobiler og campingvogner
Et nytt reisefølge for bobilen og et unikt solseil til det populære Penta-forteltet er blant  
sesongnyhetene 2023 som Isabella presenterer på årets Caravan Salon i Düsseldorf i Tyskland.    
 

Isabellas fortelt til campingvogn har prydet europeiske campingplasser i over et halvt århundre med sin elegante design og 
slitesterke materialer. Med økende salg av bobiler og campingbiler fokuserer Isabella nå også på å utvikle enda flere smarte 
løsninger til bobilfolket. En av disse er Buddy. Det perfekte reisefølget på campingferien. 
Buddy består av to sider og en front som monteres på markisen på bobilen eller campingvognen og skaper et fleksibelt op-
pholdsrom under markisen. Fronten fås i fire forskjellige størrelser, noe som gjør det mulig å velge fritt om du vil ha et lukket 
oppholdsrom under hele markisen eller lage både et lukket oppholdsrom og en overbygd terrasse. 

Spesialdesignet solseil for Penta
Penta har vært en favoritt blant fastliggere i mer enn 35 år. Etter oppfordring fra mange Penta-eiere har Isabella utviklet det 
optimale solseilet for det ikoniske, femkantede Penta-forteltet. Solseilet er bygd på Megastel og har sveisede hjørner, noe 
som gjør det ekstra solid. Det har en unik konstruksjon i form av et bakpanel med vinduer, noe som sikrer god høyde på 
solseilet og godt lysinnfall, selv om det er montert på Penta-forteltet under overhenget. 

Ny solcellelampe til leseil 
En annen nyhet for 2023 er den nye solcellelampen til leseil. Lampen er laget for å settes på piggene øverst på Isabellas 
leseil, men den kan også brukes som stemningsbelysning på campingbordet. Lampen lades via solcellepanel øverst eller 
USB-kabel. Når mørket faller på, tennes solcellelampen med berøringsknappen, så kan hyggestemningen bre seg. 

Flere tunneler til X-Tension 
Fjorårets store nyhet for campingbiler, Isabella Air X-Tension får nå to ekstra spesialutviklede tunneler som sikrer 100 %  
tilkobling mellom bil og telt. Det frittstående luftteltet passer dermed til enda flere campingbiler enn før. 

Se Isabellas nyheter på Caravan Salon i Düsseldrof mellom 27. august og 4. september 2022, stand 3C 90-01, Hall 03
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