
Rekordmange Isabella-nyheter  
for campinglivet      
Sesongen er rett rundt hjørnet, og for mange campingturister er det nå på tide å vurdere hvilket utstyr 
som kan gjøre årets campingferie enda bedre. Til dette formålet har Isabella rekordmange nye produk-
ter på programmet i år – inkludert et nytt og stilig luksusfortelt.        
 

En av årets store nyheter fra Isabella er et nyutviklet A-målstelt for sesongcampingturister. Nordic er det beste av det beste 
innen fortelt og har fått tittelen «det stilige luksusforteltet». I det nye forteltet Nordic har Isabella nok en gang finpusset detal-
jene og laget et robust sesongfortelt. Som det eneste forteltet med A-mål i Isabellas sortiment, er det tilgjengelig i to dybder. I 
tillegg er Nordic utstyrt med Isabellas kraftige Megastel og PVC-tak. 
     
Ventura luftfortelt for både campingvogn og bobil
Isabella utvider også sortimentet i kategorien luftfortelt og introduserer et nytt Ventura luftfortelt som passer til både camping-
vogner og bobiler. Luftteltet er produsert i Europa, og bruk av kvalitetsmaterialer sikrer campingturistene et vedlikeholdsvenn-
lig fortelt med lang holdbarhet og høy komfort.
Ventura AIR er utstyrt med et unikt og fleksibelt høydejusteringssystem, noe som betyr at luftforteltet kan justeres i forskjellige 
høyder og derfor passer til både campingvogner og bobiler. 

VILLA har vokst 
VILLA, som allerede er det største forteltet i Isabellas sortiment, har vokst og er nå enda større. VILLA helårsforteltet er 
nå tilgjengelig i to dybder og fem lengder. Avhengig av hvor mye plass du trenger, kan du velge mellom VILLA 300 med en 
dybde på 3 meter eller VILLA 370 med en dybde på 3,70 meter. På www.isabella.net er det mulig å visualisere de mange 
VILLA-mulighetene og sette sammen din egen drømme-VILLA. 

Prisvinnende fortelt til markiser 
Årets nyhet til bobilen er Buddy. Isabellas nye markisetelt har allerede blitt kåret til «Beste fortelt til bobil 2023» på Practical 
Motorhome Awards i England. Med Buddy kan du, ved hjelp av to sider og en front, forvandle markisen på bobiler og camp-
ingvogner til et stilig fortelt. 

Nå er det slutt på kalde føtter 
Fra nå av vil du ikke lenger fryse på føttene i forteltet. Isabellas nye gulvvarme gir varme føtter og er et godt supplement til 
varmeovnen i forteltet. Gulvvarmesystemet består av en varmekabel, som monteres i aluminiumsplater som effektivt fordeler 
varmen der du vil ha gulvvarme. 

Spesialdesignet solseil for Penta
Etter oppfordring fra mange Penta-eiere har Isabella utviklet et spesialdesignet solseil for det ikoniske, femkantede Pen-
ta-forteltet. Solseilet er bygget på Megastel og har sveisede hjørner, noe som gjør det ekstra solid og egnet for fastliggere 
med Penta. 

Nytt lett solseil
For de reisende campingturistene kommer også et lett solseil med integrert front. Det nye Shade solseilet passer til både 
campingvogner og de fleste typer campingbiler. 

Koselig belysning med solcellelampe 
Den nye solcellelampen fra Isabella kan brukes «nesten» hvor som helst. Som bordlampe, romantisk stibelysning eller, som 
den eneste på markedet, festet til piggene på toppen av et leseil.  
  

Last ned bilder av Isabellas nyheter for 2023 her

Pressemelding februar 2023

https://www.skyfish.com/p/isabella/1960240

