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2 ACCESSORIES

Onze nieuwe North Nature-collectie is geïnspireerd op de 
kampeer tradities van vroeger waarbij het erom ging met elkaar in 
de natuur te zijn en ervan te genieten.
 Het eenvoudige leven in een nieuwe versie met mooie en com-
fortabele tenten en bijpassende accessoires, gemaakt voor het 
buitenleven. 

De gebruikte kleuren in onze North Nature-collectie zijn rustiek en 
trouw aan de bijzondere Scandinavische sfeer. 
Het design is eenvoudig en Scandinavisch met duidelijke 
 verwijzingen naar het historische campingleven van Isabella. 
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ACCESSORIES

Odin – de compacte all-around stoel
Gebruik de Odin-stoel op de camping, na een wandeling in het bos of 
thuis op het terras. De armleuning, het nekkussen en de 7 standen 
van de rugleuning maken deze stoel ideaal voor bij tafel of in om te 
ontspannen. Eenmaal ingeklapt is de Odin-stoel slechts 9 cm dik, 
waardoor hij nauwelijks ruimte in de caravan, Camp-let of bagage-
ruimte van de auto inneemt. 

Materiaal: Alu frame. Polyweave  
(60% PVC  Coating/40% Polyester) 
Gewicht 5,3 kg. 
Belasting: 120 kg. 
Afmetingen: 9 x 65 x111 cm. 
Kleur: Dark Grey
700006228

Loke – de flexibele en luxe stoel in twee maten
Met de Loke-stoel krijgt u het beste van onze meest verkochte stoelen: een flexibele stoel met 
volledig beklede zitting. Loke is inklapbaar en is dan slechts 9 cm dik, waardoor hij nauwelijks ruimte 
inneemt als hij is opgeborgen of wordt meegenomen. Loke heeft een elegant en stevig frame en een 
uitstekend zitcomfort, is gemaakt van duurzaam materiaal en de rugleuning kan in 7 standen worden 
gezet. 
De Loke-stoel is verkrijgbaar met zowel een High Back als een Low Back, waardoor Loke de ideale 
reisstoel is, ongeacht of u met de caravan, Camp-let, camper of tent kampeert.  

Materiaal: Aluminium frame. Polyweave (60% pvc-coating/40% polyester). 
Belasting: 120 kg. 
Kleur: Dark Grey

LOKE LOW BACK
Gewicht 5,2 kg. 
Afmetingen: 104 x 64 x 9 cm
Hoogte rugleuning: 69 cm
700006244

LOKE HIGH BACK
Gewicht 5,4 kg.
Afmetingen: 112 x 64 x 9 cm
Hoogte rugleuning: 79 cm
700006245
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Thor – luxe stoel in drie 
kleuren  
De Thor-stoel is een luxe, beklede stoel met 
een nekkussen, armleuningen en een rugleu-
ning die in 8 standen kan worden gezet. Ideaal 
voor op de camping of thuis op het terras, 
zowel bij de tafel als om in te ontspannen. 
U kunt uit 3 verschillende, elegante kleuren 
kiezen: Dark grey, Light grey en Blue. 

Materiaal: Alu frame. Polyweave (60% PVC 
 Coating/40% Polyester)  
Gewicht: 5,5 kg. 
Afmetingen: 118 x 63 x 14 cm
Belasting: 120 kg. 

Voetsteun – de Odin, Thor, 
Loke stoel en Beach Chair 
Aangename voetsteun voor op de kampeer-
stoelen Odin, Thor en Loke. Met één klik zet 
je het frame van de voetsteun vast op de 
dwarsstang van de stoel onder de zitting. De 
voetsteun is voorzien van een licht alumini-
um frame en een aangename stof. De steun 
is makkelijk en eenvoudig in te klappen en 
 neemt slechts minimale ruimte in tijdens 
opslag en transport. 

Materiaal: Alu-frame. Polyweave  
(60% pvc  coating/40% polyester) 
Gewicht: 1,1 kg. 
Afmetingen: 90 x 48 x 36 cm. 
Belasting: 30 kg. 

KAMPEERSTOEL THOR DARK GREY 
Kleur: Dark Grey
700006242

KAMPEERSTOEL THOR LIGHT GREY 
Kleur: Light Grey
700006246

KAMPEERSTOEL THOR BLUE
Kleur: Dark Blue
700006247

VOETSTEUN DARK GREY
Kleur: Dark Grey
700006216

VOETSTEUN LIGHT GREY
Kleur: Light grey
700006233

VOETSTEUN BLUE 
Kleur: Dark Blue
700006234

KINDERSTOEL 
Deze inklapbare kinderstoel kan op alle stoelen van Isabel-
la worden gemonteerd. De stoel wordt met lussen met klik-
sluiting gemonteerd. Dankzij het afneembare kussen kan 
de stoel voor kinderen vanaf ca. 8 maanden (of als het kind 
zelf kan zitten) tot 5 jaar worden gebruikt. De kinderstoel is 
inklapbaar en makkelijk op te bergen. 

Gebruik: Vanaf ca. 8 maanden (of als het kind zelf kan 
zitten) tot 5 jaar
Afmetingen: 28 x 23 x 16 / 47cm  
Belasting: 50 kg. 
Kleur: Dark Grey
700006238
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REGISSEURSSTOEL DARK GREY 
Kleur: Dark Grey
700006235

Regisseursstoel – een 
klassieker in een modern 
jasje
Isabella heeft al jarenlang een regisseurs-
stoel in het assortiment. De regisseursstoel 
heeft door de jaren heen allerlei verschillende 
kleuren en gedaantes gehad. Nu is deze klas-
sieker van Isabella verkrijgbaar in de kleuren 
grijs en rood. De lichtgewicht regisseursstoel 
is inklapbaar en eenvoudig mee te nemen. 

Frame: Alu.  
Materiaal: Polyweave  
(60% pvc coating/40% polyester)  
Afmetingen: 11 x 81 x 51 cm. 
Gewicht: 2,5 kg. 
Belasting: 100 kg. 

REGISSEURSSTOEL RED
Kleur: Red
700006236

BALDER NORTH STOEL 
Kleur: Light Grey/Brown
700006240

NORTH-KRUK 
Voetenkruk/krukje. Past bij Balder North. 
Afmetingen: 40x27x47 cm
Gewicht: 2 kg. 
Belasting: 80 kg. 
Materiaal: Stalen statief met poedercoating. 
6 x 300D polyester stof
Kleuren: Lichtgrijs, bruin
700006241

STOELENTAS 
In deze tas kunt u 2 Isabella-stoelen 
bewaren. De Isabella-stoelen zijn dan 
 makkelijk mee te nemen en op te bergen. 
900060468

BALDER DARK STOEL 
Kleur: Dark Grey
700006239

Balder – de ideale reisstoel
De Balder-stoel is inklapbaar en makkeleijk 
mee te nemen als u eropuit gaat. De stoel 
neemt bovendien nauwelijks ruimte in als hij 
wordt bewaard. Balder is ideaal als reisstoel, 
op het strand of in de natuur.

Afmetingen: 58 x 65 x 9 cm (ingeklapt). 
Hoogte rugleuning: 102 cm
Gewicht: 5,7 kg. 
Belasting: 100 kg. 
Materiaal: Stalen statief met poedercoating.
6 x 300D polyester stof
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BEACH CHAIR  
Inklapbare strandstoel incl. nekkussen. De 
rugleuning kan in 8  standen worden gezet. 

Materiaal: Alu-frame. Polyweave (60% pvc 
coating/40% polyester) 
Afmetingen: 67 x 11 x 72 cm. 
Gewicht: 3,6 kg. 
Belasting: 100 kg. 
Kleur: Dark Grey
700006248

ZONNEBED 
Gestoffeerd zonnebed met 4 standen, luchtig membraan en aluminiumframe plus 
zonne scherm. 

Materiaal: Polyweave (60% PVC Coating/40%  Polyester) 
Afmetingen: L200 x B59 x H48 cm. 
Gewicht: 5,6 kg. 
Belasting: 120 kg. 
Kleur: Dark Grey
700006212

VELDBED 
Handig uitvouwbaar bed met een prima ligcomfort, te gebruiken als 
extra bed of als zonnebed. Het veldbed is makkelijk te transporteren, 
makkelijk uit te vouwen en in te klappen. Inclusief handige transport-
tas.

Afmetingen: uitgevouwen  205 x 78 x 51 cm, opgevouwen 104 x 22 x 12 
cm. Gewicht: 6,5 kg.  
Max belasting: 100 kg. 
Kleur: Dark Grey.  
Materiaal: Polyester/pvc.
700006215

BEACH MAT 
Opvouwbare strandmat met de moge lijkheid om het hoofdeinde 
om hoog te brengen naar de zitstand. De Beach mat is voorzien van 
schouder banden, in combinatie met het lage gewicht is de mat daar-
door makkelijk te transporteren. Daarnaast heeft de strandmat een 
handige opbergruimte die kan worden afgesloten met een rits. 

Afmetingen: uitgevouwen 160 x 53 cm. 
Opgevouwen 54 x 52 cm. 
Gewicht: 2 kg.  
Materiaal: Polyester/pvc Kleuren: 
Dark Grey
700006214
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Kampeertafels – groot, klein, rond en vierkant
Handige kampeertafels in diverse maten en vormen. De tafels zijn inklapbaar en nemen 
zodoende  minimale ruimte in tijdens opslag en transport. De tafels hebben een handig grijs 
oppervlak dat makke lijk af te nemen is.

KAMPEERTAFEL ROND - Ø 100 CM
Kampeertafel met grijs tafelblad. 
Stalen frame met 1 verstelbare poot. 

Gewicht: 9,2 kg. 
Belasting: 150 kg.  
Hoogte: 70 cm.  
Afmetingen ingeklapt: 100 x 100 x 7 cm. 
700006218

KAMPEERTAFEL 80 X 60 CM
Kampeertafel met grijs tafelblad. 
Stalen frame met 1 verstelbare poot. 

Gewicht: 7,5 kg. 
Belasting: 150 kg. 
Hoogte: 70 cm.  
Afmetingen ingeklapt: 80 x 60 x 7 cm.
700006219

KAMPEERTAFEL 120 X 80 CM  
Kampeertafel met grijs tafelblad. 
Stalen frame met 1 verstelbare poot.  

Gewicht: 10,5 kg. 
Belasting: 150 kg. 
Hoogte: 70 cm.  
Afmetingen ingeklapt: 120 x 80 x 5,5 cm. 
700006206

KAMPEERTAFEL 140 X 90 CM 
Kampeertafel met grijs tafelblad. 
Stalen frame met 1 verstelbare poot.  

Gewicht: 11,5 kg. 
Belasting: 150 kg. 
Hoogte: 70 cm.  
Afmetingen ingeklapt: 140 x 90 x 5,5 cm.
700006205

 TAFEL OPVOUWBAAR 120 X 80 CM  
Tafel verstelbaar in twee hoogtes, Alu-frame met 1 verstelbare 
tafelpoot.

Gewicht 7,1 kg.  
Belasting: 30 kg. 
Hoogte: 54/70cm
Afmetingen ingeklapt: 80 x 60 x 10 cm.  
Inclusief handige transporttas.
700006229
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Ruim en praktisch

Unieke opbergkasten met handige opvouwmethode waarmee je de kast kunt inklappen in 
de vorm van een koffer. De poten ”knikken” in het beslag en worden bij het in elkaar klappen 
samengevouwen in de kast. Om de kast makkelijk te kunnen transporteren zijn ze voorzien 
van twee handvatten en krijg je er een handige transporttas bij.

De vouwkast ”Enkel” en ”Dubbel” heeft een deksel op de topplaat voor de montage van een 
stekkertoren. Er zit bovendien een vak onder de topplaat waarin de plaat voor de draadloze 
oplader kan worden gemonteerd. 
Als de kast wordt opgevouwen, moet de stekkertoren worden verwijderd. 

HOEKKAST
Met twee schappen, een vaste onder- en 
bovenplaat en verstelbare voetjes. Incl. 
opbergtas. 

Afmetingen: 82 x 82 x 85 cm. Gewicht: 9 kg. 
Belasting: 30 kg. 
700006226

OPVOUWBARE KAST DUBBEL 
Met drie schappen, een vaste onder- en 
bovenplaat en verstelbare voetjes. 
Incl. opbergtas.
Voorbereid voor stekkertoren en oplaadplaat.

Afmetingen: 84 x 50 x 81 cm.  
Gewicht: 11 kg. 
Belasting: 30 kg.
700006224

OPVOUWBARE KAST ENKEL  
Met drie schappen, een vaste onder- en 
bovenplaat en verstelbare voetjes. Incl. 
opbergtas.
Voorbereid voor stekkertoren en 
 oplaadplaat.

Afmetingen: 60 x 48 x 81 cm.  
Gewicht: 8 kg. 
Belasting: 30 kg.
700006223
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RECEIVER COVER – ONTVANGER-COVER 
VOOR IPHONE 6 EN 7
Deze ontvanger-cover wordt samen met de 
draadloze oplaadplaat gebruikt. Met cover en 
plaat kunt u uw Iphone 6 en 7 opladen door 
deze bovenop uw Isabella-kast te leggen. 
A4WP
Iphone 6: 900060474
Iphone 7: 900060475

MULTIRECEIVER  
– MULTIRECEIVER VOOR  
SMARTPHONE EN TABLET
Deze draadloze multireceiver kan samen met 
de draadloze oplaadplaat worden gebruikt. 
Met ontvanger en plaat kunt u uw smart-
phone of tablet opladen door deze bovenop 
uw Isabella-kast te leggen. De multireceiver 
heeft contacten voor verschillende telefoons 
en tablets. 
A4WP 
900060476

STEKKERTOREN
Deze stekkertoren wordt in uw Isabella-kast gemonteerd. De Isabella -
-kastmodellen ”Dubbel” en ”Enkel” van 2018 hebben gaten voor het 
monteren van uw stekkertoren. Nu hebt u stroom bij uw koffiezetappa-
raat, televisie of oplader, zonder lelijke stekkerdozen.  

Bevat: 2 x 230V + 2 x USB, 2,1 A
Kabel: 1,8 meter
900060461

OPLADERPLAAT
De oplaadplaat wordt onder de topplaat 
in uw Isabella-kast gemonteerd en in 
het stopcontact gestoken. (De Isabella- 
kastmodellen ”Dubbel” en ”Enkel” van 
2018 hebben een vak onder de topplaat 
voor de oplaadplaat). Nu kunt u uw mobiele 
telefoon of tablet opladen door deze op uw 
Isabella-kast te leggen. U legt uw mobiele 
telefoon of tablet (met receiver cover of 
draadloze receiver) op de kast waarna deze 
zonder oplaadkabel wordt opgeladen. 
Kan 2 mobiele telefoons of één tablet tege-
lijkertijd opladen. 

Oplaadafstand: Tot 5 cm
A4WP 
Input 12 V/2 A
Transmitting power: 10 W (max)
Output: 2 W (max)
Wireless efficiency: > 90%
Afmetingen: 26,5 x 22 x 2 cm
900060477

Draadloze opladerplaat voor smartphone en tablet
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SCHOENENREK 
Inklapbaar schoenenrek voor het opbergen 
van de schoenen in de voortent. Kan worden 
ingeklapt en opgeborgen in de bijgeleverde tas 
en neemt opgeborgen nauwelijks ruimte in. 

Afmetingen: 51x26x43,5 cm.  
Materiaal: Stalen statief. Polyweave  
(60% pvc-coating/40% polyester).  
Kleur: Donkergrijs
700006237

CAMPINGKRUKJE 
Het campingkrukje kan worden 
gebruikt als een klein zit- of 
voetenbankje dat gemakkelijk 
mee te nemen is. Het tafelblad 
leg je bovenop het uitgeklapte 
campingkrukje en zo maak je er 
in een handomdraai een tafeltje 
van. 

Kleur: Dark Grey
700006201

CAMPINGKRUKJE EN  
TAFELBLAD VOOR  
CAMPINGKRUKJE 
700006217 

TROLLEY 
Praktische trolley voor het vervoeren van bagage, campingmeubilair e.d. De trolley heeft twee 
 stevige wielen en gaat probleemloos over gras, zand en steentjes. De trolley is van staal en 
kan eenvoudig  worden ingeklapt, zodat hij maar weinig ruimte inneemt. 

Met de trolley neem je alles met je mee naar het strand, de camping of in de shop. Je complete 
uitrusting voor een heerlijk dagje weg. Maar ook ideaal voor boodschappen of watertank. Met 
deze robuuste Beach Trolley gaat het zeker lukken! 

Afmetingen: 110x50x59 cm
Afmetingen ingeklapt: 82x50 cm
Afmetingen wielen: Ø27 x 8 cm
Afmetingen draagplaat: 29x40 cm
Laadvermogen: 50 kg
Gewicht: 5,9 kg 
Materiaal: Staal
Kleur: Zwart
900060457



 11ACCESSORIES

LUXE ISABELLA FLEECE DEKEN 
De luxe Isabella fleece deken heeft een zachte binnen zijde 
en een buitenzijde van wildleder look. en is vervaardigd van 
vuil-afstotend microvezel materiaal met  omgestikte randen.

Maten: B130 x L180 cm
900060325

OMSLAGDEKEN MET INSECTENWERENDE COATING
Neem een insectenwerende omslagdeken mee op vakantie of gebruik het thuis 
op het terras. De omslagdeken heeft ”Insect Shields ®” die bescherming bieden 
tegen alle insecten en kan meer dan 70 keer worden gewassen. Vriendelijk voor 
de huid en een goed alternatief voor muggenspray.

Details: De omslagdeken is behandeld met ”Insect Shields” (nabehandeling met 
permethrin) dat beschermt tegen alle insecten. Afgeronde hoeken.  
Materiaal: 100% polyester, aan beide zijden geborsteld
Afmetingen: 140 x 185 cm.
Gewicht: 180 g
Kleur: Donkerblauw met lichtblauwe rand. 
750301001
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Lampenkap voor in de voortent,  verkrijgbaar  
in drie verschillende designs.  

1  BLACK CHINTZ LAMPSHADE 
900060396

2  ILUMI  
900060392 

3  CUBE CREME  
900060450 

KABELCLIPS  
Kabelclips worden gebruikt om 
de kabels aan de tentstangen 
vast te zetten. Eenvoudig op 
de tentstangen te  klikken en 
te gebruiken op 22-28 mm. 
stangen.

900060440

TRIPLIGHT 
Slimme LED lamp - ideaal voor op de camping! 
Klik hem aan de stang in de voortent of gebruik 
hem als zaklamp. Te gebruiken op 22-28 mm. 
stangen. De lamp werkt op en oplaadbare 
accu (gaat 5 uur mee), en geeft aangenaam 
warm licht. De TripLight wordt geleverd met 
7 mtr. snoer en kabelclips om de kabel aan de 
dakstangen te bevestigen.

900060452

CLICKLIGHT
Eenvoudige en elegante LED-rail voor in de 
voortent. De Clicklight klik je eenvoudig op de 
tentstang en zorgt voor een prettig, gezellig 
en warm licht. De lamp heeft een touchsensor 
om het licht te dimmen en een kabel van 7 mtr. 
Te gebruiken op 22-28 mm. stangen. Wordt 
geleverd met kabelclips om de kabel aan de 
tentstang te bevestigen. 

Maten: D50 x B64 x H610 mm.
900060436

VERLICH
TIN

G 

LAMPSNOER MET DIMMER
Lampsnoer met dimmer (voor alle lampen 
die kunnen worden gedimd)
Voor led, halogeen en standaardlampen

Max. 40 W (led 25 W)
Kabel: 7 meter lang , H03VV-F ,  
2 x 0,75 mm2

Fitting: Voor E14-lampen
900060458
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SILICONE PANNENLAPPEN/ONDERZETTERS 
Flexible silicone pannenlappen, in de vorm van de bekende Isabella patrijspoort, 
zijn tevens geschikt als onderzetters om de tafel en werkbladen te bescher-
men. Ze zijn eenvoudig te reinigen onder stromend water of in de vaatwasma-
chine.

900060422

K
EU

K
EN

AFWASREK
Isabella Fozzils is ontworpen op basis van het concept ”Think flat” en is een innovatief, 
praktisch en ruimtebesparend product dat ideaal is voor het buitenleven. Het afwasrek kan 
makkelijk worden ingeklapt en is dan helemaal plat. Het rek neemt dan ook nauwelijks ruimte 
in. De vaste bodem zorgt ervoor dat het water niet uit het rek loopt als de afwas opdroogt. Het 
rek heeft een handvat om het eenvoudig te verplaatsen, ook als het vol afwas staat. 

Maten: 41,5 x 29 x 19/3 cm
900060466
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NORTH SERVIESSET
Deze mooie serviesset van melamine 
bestaat uit grote en kleine borden, ontbijt-
kommen en bekers. De borden en ontbijt-
kommen zijn ovaal en nemen weinig ruimte 
in de kasten in. Door de vorm en grootte 
kunt u meer servies kwijt in uw kast dan 
met ronde borden en kommen. 
Alle delen zijn wit met de Isabella patrijs-
poort op een petrolblauwe ondergrond. 
Verder hebben alle delen een siliconen 
ring aan de onderkant om wegglijden te 
voorkomen. 

Kan in de vaatwasser (max. 70 graden). 
Kan niet in de magnetron. 
Gemaakt van 100% melamine. 
Kleur: White/North Sea Blue 

Verkrijgbaar in set van: 
16 stuks. 
4 x (32 x 25 cm) grote borden
4 x (22 x 17,5 cm) kleine borden
4 x (18 x 15 cm) ontbijtkommen
4 x (Ø 8 cm) mokken met oor
900060465

8 stuks. 
2 x (32 x 25 cm) grote borden
2 x (22 x 17,5 cm) kleine borden
2 x (18 x 15 cm) ontbijtkommen
2 (Ø 8 cm) mokken met oor
900060464
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NORTH SCHALENSET
Deze schalenset bestaat uit 3 North Sea Blue 
schalen. 
Kan in de vaatwasser (max. 70 graden). 

Kan niet in de magnetron.
Gemaakt van 100% melamine. 
Set van 3 stuks. 
Maten: 26 x 12,7 en 29,2 x 12 en 22,8 x 12,7 cm
900060469

NORTH EIERDOPJES
Ovale eierdopjes in North Sea Blue. 

Kan in de vaatwasser (max. 70 graden). 
Kan niet in de magnetron. 
Gemaakt van 100% melamine. 
Set van 4 stuks. 
900060463

GLAZEN
Glazen in dikke kwaliteit die stabiliteit 
 bieden. Het glas is gemaakt van transpa-
rant 100% polycarbonaat. 
Kan in de vaatwasser (max. 70 graden). 
 Gebruik het bovenste rek van de vaatwas-
ser om de levensduur te verlengen. 

Kan niet in de magnetron.
Set van 4 stuks. 
Afmetingen: 9x12 cm
392 ml
900060472

BESTEKSET – SILVER
Bestekset van roestvast staal met de Isa-
bella patrijspoort discreet onderop de steel.  
Kan in de vaatwasser (max. 70 graden). 
Kleur: Zilver
Materiaal: Roestvast staal
De set bestaat uit 16 delen. 
4 messen
4 vorken
4 theelepels
4 lepels
900060459

BESTEKSET – BLACK
Bestekset van roestvast staal met zwarte 
coating en de Isabella patrijspoort discreet 
onderop de steel.  
Kan in de vaatwasser (max. 70 graden). 
Kleur: Zwart
Materiaal: Roestvast staal met zwarte 
coating.  
De set bestaat uit 16 delen. 
4 messen
4 vorken
4 theelepels
4 lepels
900060460 

BUILDAGLASS
Deze slimme, opklapbare wijnglazen zijn ideaal 
voor op de camping, bij een feest, op het strand 
of in het bos. Het wijnglas kan worden ingeklapt 
door de voet eraf te halen en in het glas te zet-
ten. De beide delen worden door een magneet 
bij elkaar gehouden. De wijnglazen worden 
geleverd met een hoes die beschermt tegen 
schokken, bijvoorbeeld tijdens het transport. De 
beschermhoes heeft bovenaan een lusje om aan 
bijvoorbeeld een rugzak of riem op te hangen. 
Het wijnglas is gemaakt van transparant en 
100% polycarbonaat. 

Kan in de vaatwasser (max. 70 graden). 
Kan niet in de magnetron.
Verkrijgbaar in een set van 2 stuks, incl. 
 beschermhoes. 
340 ml
900060462
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MULTI ORGANIZER
De Multi Organizer zet je op de vloer in de voortent en is de perfecte opbergplek voor bijvoor-
beeld schoenen, strandspullen of tijdschriften. De Multi Organizer is gemaakt van zwart po-
lyester, heeft 3 grote vakken, buitenvakken en  draaghandgrepen. Bovendien kan de organizer 
worden ingeklapt, zodat deze bijna geen ruimte inneemt wanneer hij niet wordt gebruikt. 
 
Afmetingen uitgeklapt: H28 x B55 x D30 cm.
475000112

TOP ORGANIZER
Top Organizer is een praktisch bagage-
net dat op een wille keurige plek aan een 
dwarsstang (eventueel extra aanschaf) 
kan worden bevestigd. Het verstelbare net 
is vervaardigd van zwart  polyester materi-
aal en heeft een draagvermogen van 5 kilo. 
Een ideale opbergplek voor allerlei dingen 
die je bij de hand wilt hebben, zoals zonne-
crème, handdoek, speelkaarten, etc. 

Afmetingen  uitgeklapt:  
H58 x B30 x D24 x L150 cm
475000095

ORGANIZER HIGH (HOOG)
Met de Organizer High krijgen alle kleine 
zaken een eigen plekje en blijven ze tevens 
binnen handbereik. Het materiaal bestaat 
uit gelaagd polyester met diverse vakken 
die voorzien zijn van transparant folie 
zodat de inhoud zichtbaar is. De Organizer 
Tall wordt met ThermoFix beslag aan de 
FixOn II pees bevestigd. 

Maten: H215 x B80 cm.
475000075

FLEX ORGANIZER
De Flex Organizer hang je met handig klit-
tenband aan de dakstang in de voortent. De 
organizer is gemaakt van zwart polyester 
en heeft één groot vak, ingedeeld met een 
schap en een netzak aan elke kant. De Flex 
Organizer is perfect voor het opbergen van 
bijvoorbeeld kopjes, spelletjes of handdoeken. 
Als de Flex Organizer niet wordt gebruikt, kan 
deze worden opgevouwen en neemt dan bijna 
geen ruimte in. 
 
Afmetingen uitgeklapt: H58 x D24 x B30 cm.
475000102
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DE LUXE REISTAS
Een goede en ruime tas met veel moge lijkheden. Het is bijvoor-
beeld een perfecte weekend- of sporttas. De tas heeft een groot 
vak met een inwendige netzak met rits voor kleine spullen en een 
inwendig vak met klittenbandsluiting voor bijvoorbeeld een laptop. 
Bovendien heeft de tas een apart vak in de bodem met een rits 
voor het opbergen van bijvoorbeeld natte kleding, schoenen e.d. 
De tas is van zwart kunstleer en heeft zowel een brede, verstelba-
re schouderriem als, grote handgrepen. 

Maten: H30 x B21 x L54 cm.
9000060421

KOELTAS 
Met deze koeltas houd je het eten en  drinken koel. Ideaal voor een 
tochtje naar het bos en strand of voor in de auto. Naast een groot 
thermovak is de koeltas ook voorzien van een kleiner thermovak 
in het deksel. Bovendien heeft de koeltas een zak met rits op het 
deksel en aan de voorkant en zijn de beide zijkanten voorzien van 
netzakken. De koeltas heeft een schouderriem en handgrepen aan 
de beide zijkanten en is gemaakt van polyester met pvc coating en 
heeft een mooie donkergrijze kleur. 

Maten: H36 x B34 x L27 cm
9000060420

TOILETTAS 
Handige toilettas voor op de camping. De tas kan worden opge-
hangen, zodat je gemakkelijk bij de inhoud kunt. Voorzien van een 
 waterdichte ritssluiting en meerdere vakken om je toilet spullen op 
orde te houden. 

Kleuren: Grey (900060411)  
of Red (900060410)  
Afmetingen:  H20 x B30 x D10 cm

FEEL FREE-KOELTAS – ROOD 
Met deze slimme koeltas blijven uw etenswaren en dranken 
onderweg heerlijk koel. De koeltas kan op twee manieren worden 
geopend, heeft twee bekerhouders, een opbergnet en een schou-
derband. De bovenkant van de tas kan volledig met de rits worden 
geopend, maar de inhoud van de koeltas is ook snel en eenvoudig 
toegankelijk via een kleine klep bovenin. 
De koeltas is verkrijgbaar in een mooie, rode kleur met het logo 
van Isabella bovenop en ”feel free” aan een zijkant.  

Afmetingen: 39x21x28,5 cm/20 liter
Kleur: Rood
900060456
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Fleecejacke
Mooie fleece met sportrits, turtleneck en drie 
ruime zakken met rits.
Verkrijgbaar in zwart voor heren en in stof-
blauw voor dames. 

FLEECE VEST – DAMES
Details: Kan op ieder moment van de dag gedra-
gen worden. Het Spandex materiaal sluit heerlijk 
aan en geeft veel bewegingsvrijheid. Het Fleece 
vest heeft 2 zakken met rits en een lange rug 
zodat ook zittend de rug beschermd is. 
Materiaal: 91% polyester/9% spandex, fleece, 
235 g speciaal elastisch polyestergaren dat 
goed ademt.
Kleur: Licht Blauw
Verkrijgbaar in de maten: S, M, L, XL, XXL

FLEECE VEST – HEREN
Details: Kan op ieder moment van de dag ge-
dragen worden. Het Spandex materiaal sluit 
heerlijk aan en geeft veel bewegingsvrijheid. 
Het Fleece vest heeft 2 zakken met rits en een 
lange rug zodat ook zittend de rug beschermd 
is. 
Materiaal: 91% polyester/9% spandex, fleece, 
235 g speciaal elastisch polyestergaren dat 
goed ademt.
Kleur: Zwart
Verkrijgbaar in de maten: S, M, L, XL, XXL

Windbreaker
Comfortabele en ademende windbreaker. 
Verkrijgbaar in donkerblauw met oranje rits 
voor heren en in stofblauw met lichte rits voor 
dames. 

NOORS VEST – DAMES
Details: Een heerlijk winddicht, maar toch 
ademend vest met een Scandinavische 
uitstraling. Voorzien van een ademende 
windstoppervoering waardoor de wind niet 
doordringt. Het vest heeft twee ruime zakken 
en een stevige kraag.
Materiaal: Vlak gebreid 8”, 50% katoen/50% 
acryl. Elastisch membraan in 100% polyester 
met coating. 
Kleur: Licht Blauw
Verkrijgbaar in de maten: S, M, L, XL, XXL

NOORS VEST – HEREN
Details: Een heerlijk winddicht, maar toch 
ademend vest met een  Scandinavische 
uitstraling. Voorzien van een ademende 
windstoppervoering waardoor de wind niet 
doordringt. Het vest heeft twee ruime zakken 
en een stevige kraag.
Materiaal: Vlak gebreid 8”, 50% katoen/50% 
acryl. Elastisch membraan in 100% polyester 
met coating. 
Kleur: Donkerblauw. Oranje rits.
Verkrijgbaar in de maten: S, M, L, XL, XXL
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Regenkleding
Bij de ademende, water- en winddichte regenkleding van Isabella gaan comfort en function-
aliteit hand in hand. De regenkleding is praktisch, stijlvol en tijdloos en past perfect bij een 
actieve levensstijl – voor mensen die graag bij alle weersomstandigheden buiten zijn. 

De zwarte regenjas, die voor zowel heren als dames verkrijgbaar is, heeft een verstelbare 
capuchon met rand, zakken met studs en een verstelbare taille. 

Het donkerblauwe regenpak, dat ook voor zowel heren als dames verkrijgbaar is, heeft water-
dichte ritsen en getapete naden, waardoor het pak waterdicht is. De jas van het pak heeft een 
rand aan de capuchon en een verstelbare taille. Ook de broek heeft een verstelbare taille en 
elastische kniestukken.

De handige regenponcho is perfect voor fiets- en wandeltochten. Een band voor de handen 
zorgt ervoor dat de poncho tijdens het fietsen ook uw benen bedekt. De poncho is voorzien van 
een grote zak, waar de poncho in gedaan kan worden als u deze niet gebruikt. De poncho is in 
zwart verkrijgbaar. 
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REGENJACK
Details: Modieus en trendy, maar bovenal 
waterdicht. Gemaakt van elastisch materiaal 
wat erg prettig draagt en zorgt voor een goede 
 bewegingsvrijheid. De rug van de regenjas is 
voorzien van ventilatie. Daarnaast heeft de jas 
een ruime, verstelbare capuchon, een verstel-
bare taille en retro details.
Materiaal: 50% PU/50% polyester, 190 g 
gebreid polyester met PU (polyurethaan)-coa-
ting, elastisch en comfortabel. 
Kleur: Zwart
Dames, heren
Verkrijgbaar in de maten: S, M, L, XL, XXL

PONCHO
Details: Waterdichte poncho met oprolbare capuchon in de kraag, 
inwendige windvanger met elastiek in de hals en reflecterende rits 
en drukknopen. Dankzij de band bij de handvaten waait de poncho 
niet op en blijven benen en handen droog. De voorzijde heeft een 
grote zak met rits waarin de poncho kan worden opgeborgen.
Materiaal: 100% polyamide 210T met PU-coating. 
Kleur: Zwart
Unisex
Onesize

REGENPAK
Details: Regenjas en broek van waterdicht 
ademend materiaal.
Jas: Getapete naden, dubbele windvanger, 
rand langs capuchon, zakken met windvanger 
en rits, verstelbare taille, dubbele verstelbare 
capuchon, reflectoren. 
Broek: Verstelbare taille, verstelbare pijpen, 
elastisch kniestuk. Reflectoren.
Materiaal: Pongee, 240T polyester met 
PU-coating
Kleur: Donkerblauw
Dames, heren
Verkrijgbaar in de maten: S, M, L, XL, XXL
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Donsjack en bodywarmer
Deze mooie donsjacks en bodywarmer zijn comfortabel en waterafstotend en wegen bijna niets. 
Ze kunnen worden opgevouwen, zodat ze weinig ruimte innemen. Een speciale Milky-coating op 
het jack en het vest zorgt ervoor dat het dons niet door de stof heen komt. Het donsjack en het 
bodywarmer hebben een langer rugpand, dat het lichaam ”volgt”. 
Het donsjack heeft elastische stukken onder de armen, die voor een goede beweeglijkheid en een 
goed ademend vermogen zorgen. Bovendien heeft het jack een verstelbare capuchon en 3 zakken 
met een discrete rits. 
Het donsjack en het bodywarmer zijn zowel voor dames als heren verkrijgbaar. 

DONSJACKET
Details: Een comfortabele jas voorzien van smalle, diagonaal genaaide 
kanalen. De elastische stukken onder de armen zorgen voor goede 
bewegingsvrijheid en verhogen het ademend vermogen. Deze Out-
doorlife donsjacket heeft een verstelbare capuchon, langer rugpand en 3 
discrete zakken met rits.
Materiaal: 100% nylon – 410T, ‘Milky’-coating, 90% dons/10% veren.
Kleur: Zwart
Dames, heren
Verkrijgbaar in de maten: S, M, L, XL, XXL

BODYWARMER
Details: Een fijne en nette bodywarmer mer een verlengde rug en 
stevige kraag. Voorzien van smalle, diagonaal genaaide kanalen en 
3 discrete zakken met rits.
Materiaal: 100% nylon – 410T, ‘Milky’-coating, 90% dons/10% veren.
Kleur: Zwart   
Dames, heren
Verkrijgbaar in de maten: S, M, L, XL, XXL
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Isabella A/S behoudt zich het recht voor 
om tussentijdse verbeteringen of wijzigin-
gen aan te brengen aan de producten. 
Voor eventuele drukfouten zijn wij niet 
aan sprakelijk. Wij maken je erop attent dat 
er door druktechnische redenen kleurver-
schillen kunnen ontstaan in de afbeeldin-
gen.

Copyright © 2017 Isabella A/S
Op alle informatie, beelden en teksten 
in deze brochure rusten auteursrechten. 
 Zonder schriftelijke toestemming van 
ISABELLA A/S mogen deze niet worden 
aangehaald of gekopieerd.

Productgarantie
Op fabrieksnieuwe producten van Isabella 
geldt bij normaal en zorgvuldig gebruik een 
garantietermijn van 24 maanden.  
Je kunt de garantie verlengen met 12 ma-
anden door de voortent te registreren op  
www.isabella.net/nl/isabella-club

Bij de Isabella Club ontvang je 1 jaar extra 
garantie op een nieuw gekochte Isabella 
voortent. Je hebt hiermee totaal 3 jaar 
garantie vanaf de aankoopdatum.

Bekijk voor ons overige assortiment de andere catalogi

CARAVANNING
Voortenten
Deeltenten
Zonluifels
Accessoires
Flooring

TENTS
Moment 300 North
Moment 180 North

CAMP-LET



DEUTSCHLAND /  
ÖSTERREICH / SCHWEIZ
Isabella Vorzelte Deutschland GmbH
Max-Planck-Str. 4
DE-34253 Lohfelden
Tel. +49 (0561) 51 20 33
info-de@isabella.net   

NEDERLAND
Isabella Nederland BV
Postbus 90
NL-3870 CB Hoevelaken
Tel. +31 (033) 2541100
info@isabella.nl

NORGE
Norsk Isabella A/S
Postboks 57
NO-1740 Borgenhaugen
Tel. +47 69 127575
info@isabella.no

UNITED KINGDOM
Isabella International Camping Limited
Drakes Farm
Drakes Drive
Long Crendon
Buckinghamshire
HP18 9BA
Tel. +44 (01844) 20 20 99
info@isabella.co.uk

BELGIUM / FRANCE / 
LUXEMBOURG
Camping Distribution
Rue de Baronhaie, 63
BE-4682 Heure-le-Romain
Tel. +32 (0)42 27 46 32
info@camping-distribution.com

ITALIA
Automarket Bonometti spa
via Lago D’Iseo, 2
IT-36077 Altavilla Vicentina
Tel. +39 3401 265285

Rzeczpospolita Polska
Pro Camp
ul. Krotoszynska 43
PL-51-009 Wroclaw
Tel. +48 (71) 352 47 75
info@procamp.pl 

SLOVENIJA
Freedom Center
AC izvoz – Celje Center, Mariborska C. 200 a
SI-3000 Celje
Tel. +386 59 032 145

SVERIGE
Kama Fritid AB
Box 114
SE-560 27 Tenhult
info@kamafritid.se

SUOMI
Kama Fritid Oy
Aurinkokuja 5
FI-33420 Tampere
info@kamafritid.fi

OTHER COUNTRIES: 
Please contact Isabella A/S 
in Denmark. 

Isabella A/S · Isabellahøj 3 · 7100 Vejle · Tel. +45 75 82 07 55 · www.isabella.net
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