
Isabella utökar sitt sortiment  
för husbilar och husvagnar
En ny reskamrat för husbilen och ett unikt soltak för det populära Penta-förtältet är några av de ny-
heter för säsongen 2023 som Isabella presenterar på årets Caravan Salon i Düsseldorf.     

Isabellas förtält för husvagnar har prytt europeiska campingplatser i över ett halvt sekel med elegant design och slitstarka 
material. Eftersom försäljningen av husbilar och vans ökar satsar Isabella nu också på att utveckla ännu fler smarta lösningar 
för campingfolket. En av dessa är Buddy. Den perfekta reskamraten för din campingsemester. 
Buddy består av två sidor och en front som monteras på husbilens eller husvagnens markis och skapar ett flexibelt bostad-
sutrymme under markisen. Fronten finns i fyra olika storlekar, så du kan välja om du vill ha ett slutet vardagsrum under hela 
markisen eller om du vill skapa både ett slutet vardagsrum och en täckt altan. 

Specialdesignat soltak för Penta
Penta har varit en favorit bland långliggar-campare i mer än 35 år. På uppmaning av många Penta-ägare har vi på Isabella 
nu utvecklat det optimala soltaket för det ikoniska femsidiga Penta-förtältet. Soltaket är byggt på Megastel och har svetsade 
hörn, vilket gör det extra stabilt. Soltaket har en unik konstruktion i form av en övre bakre panel med fönster, som garanterar 
en bra höjd på soltaket och ett fint ljusinsläpp, även om det monteras på Penta-förtältet under takutsprånget. 

Ny solcellslampa till vindskydd 
En annan nyhet för 2023 är den nya solcellslampan för vindskydd. Solcellslampan är gjord för att monteras på spetsarna 
uppe på ditt Isabella-vindskydd men den kan också användas på campingbordet som mysbelysning. Lampan laddas via 
en solpanel på toppen eller via en USB-kabel. När mörkret faller tänder du solcellslampan på touch-knappen och en mysig 
stämning sprider sig. 

Fler tunnlar för X-Tension 
Förra årets stora nyhet för vans, Isabella Air X-Tension, har nu två extra specialutvecklade tunnlar för att säkerställa 100% 
anslutning mellan van och tält. Det fristående lufttältet passar till ännu fler vans än tidigare. 
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