
Nog nooit waren er zoveel nieuwe  
Isabella producten voor op de camping      
Het seizoen staat weer voor de deur en veel kampeerders zijn weer aan het kijken met welke 
 producten ze de kampeervakanties dit jaar nóg leuker kunnen maken. Daarom heeft Isabella dit jaar 
een recordaantal nieuwe producten in het assortiment. Een voorbeeld is een nieuwe en stijlvolle luxe 
voortent.      
 

Een van de grote vernieuwingen van Isabella dit jaar is een nieuw ontwikkelde a-maat voortent voor seizoenskampeerders. 
Nordic is de crème de la crème onder de voortenten. Of beter gezegd: de “stijlvolle luxe voortent”. Bij de nieuwe Nordic 
voortent heeft Isabella alle details opnieuw onder de loep genomen en een robuuste seizoensvoortent gecreëerd. Als enige 
a-maat voortent in het assortiment van Isabella is hij verkrijgbaar in twee dieptes. Nordic is bovendien uitgerust met Isabella’s 
stevige Mega-frame en PVC-dak.
      
Ventura opblaasbare voortent voor caravan en kampeerauto
Isabella breidt ook het assortiment uit op het gebied van opblaasbare voortenten en introduceert een nieuwe Ventura opb-
laasbare voortent voor caravans en kampeerauto’s. De opblaasbare voortent is geproduceerd in Europa en door de gebruikte 
kwaliteitsmaterialen krijgen kampeerders altijd een onderhoudsvriendelijke voortent die lang meegaat en veel comfort biedt.
Ventura AIR is voorzien van een uniek en flexibel systeem voor hoogteverstelling waarmee de opblaasbare voortent op ver-
schillende hoogtes kan worden ingesteld en daarmee past op zowel caravans als kampeerauto’s. 

VILLA heeft de groei te pakken 
VILLA was al de grootste voortent in het assortiment van Isabella en wordt nu nóg groter. De VILLA tent voor het hele jaar 
is vanaf nu verkrijgbaar met twee dieptes en vijf verschillende lengtes. Afhankelijk van hoeveel ruimte er nodig is, kunnen 
mensen kiezen voor de VILLA 300 met een diepte van 3 meter of de VILLA 370 met een diepte van 3,70 meter. Op www.
isabella.net kun je de vele VILLA-mogelijkheden visualiseren en je eigen droom-VILLA samenstellen. 

Bekroonde voortent voor luifels 
De nieuwe aanwinst van dit jaar voor de kampeerauto is Buddy. De nieuwe luifeltent van Isabella is al verkozen tot “Beste 
voortent voor kampeerauto’s 2023” bij de Engelse Practical Motorhome Awards. Met Buddy kan met behulp van twee zijkant-
en en een front de luifel van kampeerauto’s en caravans worden omgevormd tot een stijlvolle voortent. 

Geen koude voeten meer 
Vanaf nu geen koude voeten meer in de voortent. De nieuwe Floor Heating van Isabella houdt je voeten warm en is een 
prima aanvulling op de kachel in je voortent. Het vloerverwarmingssysteem bestaat uit een verwarmingskabel die wordt gem-
onteerd in aluminium platen die de warmte effectief verdelen voor vloerverwarming op de juiste plekken. 

Speciaal ontworpen luifel voor Penta
Op verzoek van vele Penta bezitters heeft Isabella nu een speciaal ontworpen luifel ontwikkeld voor de iconische vijfhoekige 
Penta voortent. De luifel heeft een Mega-frame en gelaste hoeken waardoor deze extra stevig is en geschikt voor een Penta 
op een seizoenskampeerplek. 

Nieuwe lichtgewicht luifel
Voor de trekkers komt er nu ook een lichtgewicht luifel met geïntegreerd front. De nieuwe Shade luifel past zowel op cara-
vans als op de meeste soorten kampeerbussen. 

Sfeerverlichting met een lamp op zonne-energie 
De nieuwe lamp op zonne-energie van Isabella kan “bijna” overal gebruikt worden. Als tafellamp, als romantische verlichting 
voor je pad of - als enige op de markt - bevestigd op de pennen bij de bovenkant van een windscherm.  
 

De foto’s van de nieuwe Isabella producten voor 2023 kun je hier downloaden
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https://www.skyfish.com/p/isabella/1960240

