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feel free to  
Isabella your  
Caravan

Sprookjesschrijver Hans Christian Andersen  

Zei het al ”Reizen is leven”.

Bij Isabella voegen wij daaraan toe ”...en leven is je 

vrij voelen.” Voor Isabella draait het campingleven 

namelijk om het gevoel van vrijheid. 

Onze visie is dat wij mensen willen inspireren 

En een plek willen creëren die dat gevoel van vrijheid 

geeft de vrijheid om te leven, de vrijheid om samen  

te zijn, de vrijheid om alles of juist niks te doen, de  

vrijheid om zelf de lijnen uit te zetten of om onderweg 

te zijn en de vrijheid om stil te staan. Je volgende reis, 

vakantie of weekendje weg kun je niet zomaar even 

weer inruilen. Daarom zetten wij ons elke dag opnieuw 

in om jou met Isabella het gevoel van vrijheid te 

geven. Vrij zijn betekent ook vrij zijn van zorgen. Daar 

zorgen wij voor met de bijzondere Isabella- kwaliteit, 

het unieke design en de doordachte functies.  

Daar kun je van op aan. 

Met veel trots presenteren wij onze  

collectie voor 2016  

Ga op ontdekkingstocht in onze nieuwe catalogus en... 

feel free to Isabella your caravan. 



3

INHOUD 

 
VOORTENTEN 
Prisma 4 

Penta Thirty 6 

Commodore Seed 10 

Commodore Insignia 12 

Ambassador Emotion 14  

Ambassador Seed 16 

Capri Coal 18

DEELTENTEN 

Minor 22 

Magnum 250 Coal 23

SPECIALS

T@B 
voortenten en zonluifels 24 

Adria Action Voortent 25

DEELTENTEN - ALL YEAR  
Winter 28

Universal 420 Coal  
Universal 360 Coal  30 

VASTE VOORTENT 
Villa 550-650 32

ZONLUIFELS &  
COSY CORNER II  
Shadow Reiszonluifel 38 

Sunshine Zonluifel 39 

Eclipse Voortentluifel 40 

Cosy Corner II -  
Deurmarkies voor de caravan  41

ACCESSOIRES 
Front- en zijdelen voor  
Fiamma Caravanstore en  
Omnistore Caravan Style 42 

Uitbouwen 44 

Windschermen 46 

Stoelen - Tafels  50 

Tapijten & Vloeren 60 

Extra opties  64



5

1

2

3
CoalSeedMocca

Zinox
MegaFrame

2 3

1

Isacryl
295 g/m2

Uitneembare/neerrolbare delen: Front-, zij- en hoekdelen. 
Bijzondere details: Flexibele frontdelen, insectenhor in beide zijkant en,  
ventilatie in het front, lichtbaan in het dak, grote vensterpartijen, brede  
rondomlopende petluifel. Keuze uit Urban Sand en Forest gordijnen  
bij de bestelling. 
Standaard geleverd met: Wielkastafdichting, caravan-tochtstrook, tenttas, 
verandastang, Fix On, Zinox Megaframe incl. Hercules,  foedraal voor tentstokken  
en haringen incl. haringtrekker. 
Opties voor montage: Extra frontpaneel (basis), front set (2 stks) en tussendeel 
(links of rechts) voor meer -variatiemogelijkheden. Annex 250, zijdeel van gaas, 
Cosy Corner II, Zonluifels (vraag uw dealer naar de maten), stormzekeringsset.

Meer variatiemogelijkheden met een extra Frontpaneel (basis), 
Front Set (2stks) en Tussendeel (links of rechts).
Lichtbanen in het dak zorgen voor voldoende licht.

Insectenhor met vensterfolie in beide zijkanten.

KLEUREN

MATERIAAL



PENTA THIRTY6



Faccusa pelenda erunto et qui demquatis aut lab ipsunt est, test, nam, 
Xim qui num laut audandandus. Faccusa pelenda erunto et qui demquatis aut 
lab ipsunt est, test, nam, 
Xim qui num laut audandandus. Faccusa pelenda erunto et qui demquatis aut 
lab ipsunt est, test, nam, 
Xim qui num laut audandandus. Faccusa pelenda erunto et qui demquatis aut 
lab ipsunt est, test, nam, 
Xim qui num laut audandandus. Faccusa pelenda erunto et qui demquatis aut 
lab ipsunt est, test, nam, 
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1

G16 G18 G19 G20-21 G22-23

350

 861-935 G14-16 936-985 · G18 986-1035 · G19 1036-1135 · G20-21 1136-1235 · G22-23 A875-1225

In 2015 bestond de Penta 30 jaar, dit vierden wij afgelopen jaar met de  
Penta Thirty. De Penta Thirty heeft alles wat je maar in een seizoenstent 
wenst - een diepte van 3,50 m zonder lastige middenstang en een vorm  
waarmee je de ruimte volop benut. Het wandmateriaal is Isacryl, een  
sterke acrylsoort die de voortent laat ademen. De insectenhorren aan  
beide zijkanten en de vele openingsmogelijkheden zorgen voor een optimaal  
binnenklimaat. Een zandkleurig dak zorgt voor een zacht en warm licht in  
de voortent en de combinatie van lichtbanen in het dak en de grote venster- 
partijen met helder folie zorgen ervoor dat de Penta Thirty een lichte en 
vriendelijke voortent is om in te verblijven. De krachtige stangconstructie en 
de vijfhoekige vorm bieden de stabiliteit voor een lang campingseizoen.  
Je kunt kiezen uit het sterke Zinox stalen frame of het ultra sterke Zinox  
MegaFrame voor extra stabiliteit.

PENTA THIRTY
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2

4 53

Isacryl
295 g/m2

Zinox Zinox
MegaFrame

Granite Steel

1

2

3

4

5

Uitneembare/neerrolbare delen: Front, zij- en hoekdelen. 
Bijzondere details: Rondomlopende petluifel, lichtsecties midden in het dak.  
Groot venster met insectenhor in beide zijwanden, hoekdeur in linker front,  
twee deuropties. 
Standaard geleverd met: Gordijnset Cube Creme, verandastang, caravan- 
tochtstrook, wielkastafdichting, FixOn, foedraal voor tentstokken en haringen,  
tenttas en haringtrekker. 
Opties voor montage: Annex 220, deurmarkies, thermohemel, scheidingswand,  
stormzekeringsset.

Front-, zij- en hoekdelen zijn uitneembaar en neerrolbaar.

Hoekdeur en hoekraam zijn uitwisselbaar.

Scheidingswand met ramen is als optie leverbaar.

Opties voor montage. Deurmarkies.

Groot venster met insectenhor in beide zijwanden.

KLEUREN

MATERIAAL
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G14-16 G18 G19-20 G21-23 A850-A1225

300

G14-16 G18 G21-22G19-20

300

G14-16 G18 G21-22G19-20

Het nieuwe model Commodore Seed is de gezinstent die ruim, licht én luchtig is. 
De warme, gedempte kleuren, ademend Isacryl-materiaal, grote vensterpartijen 
en de vele openings- en ventilatiemogelijkheden maken van de Commodore 
Seed een aangename oase. Met een diepte van 3 meter biedt deze voortent 
volop ruimte voor gezelligheid en comfort met het hele gezin.  
De Commodore Seed is geschikt voor zowel seizoensgebruik als voor reizende 
kampeerders. Deze makkelijk opzetbare voortent is voorzien van frosted  
vensterfolie in de onderste vensterpanelen, die zorgen voor een fraaie lichtinval 
én voor afscherming overdag. Als je naar het zuiden trekt, bieden  
insectenhorren aan beide zijkanten volop mogelijkheden voor ventilatie op 
warme dagen terwijl het CarbonX lichtgewicht frame voor gebruiksgemak zorgt.  
Voor seizoenskampeerders die een optimale stabiliteit willen, raden wij het 
Zinox-staalbuisframe aan met T-Rex-stangklemmen of het ultra sterke Zinox 
Megaframe voor extra zekerheid.

COMMODORE SEED
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Isacryl
295 g/m2

Zinox Zinox
MegaFrame

CarbonX

Granite Steel Seed

1

1

2 3

2

3

Uitneembare/neerrolbare delen: Front- en zijdelen.
Bijzondere details: Insectenhor in beide zijkanten, grote deuropeningen  
en frosted vensterfolie in de onderste vensterpanelen.
Standaard geleverd met: Gordijnset Urban Sand, verandastang,  
caravan-tochtstrook, wielkastafdichting, FixOn, Typhoon stormlijnen,  
tenttas, foedraal voor tentstokken en haringen incl. haringtrekker.
Opties voor montage: Annex 250, deurmarkies, zijdeel van gaas, netfront,  
Cosy Corner II, scheidingswand, voorzonluifel Eclipse, stormzekeringsset.

Frosted vensterfolie in de onderste vensterpanelen.

Beide zijwanden zijn voorzien van een insectenhor met 
afdekflap van vensterfolie  met rits.
Nokventilatie in het front.

KLEUREN

MATERIAAL
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G14-16 G18 G21-22G19-20G16 G18 G19-20 G21-22 A900-1175

300

G14-16 G18 G21-22G19-20

De nieuwe Commodore Insignia met een verrassend chique kleurstelling is een 
stijlvolle combinatie van klassiek Isabella-design en elegante details.  
De nieuwe Isacryl kleuren Insignia Blue en Silver voorzien van luxe print geven deze 
3 meter diepe voortent een zeer fraaie uitstraling. De grote ramen in de front- en 
zijpanelen zijn rond afgewerkt in de bovenste hoeken en zorgen samen met de 
hoge frosted ramen achter in de zijwand voor een voldoende licht in de gehele 
voortent. Het ademend Isacryl materiaal is bijzonder kleurvast en zorgt samen 
met de ingebouwde nokventilatie voor een prettig binnenklimaat. Op warme dagen 
bieden de insectenhorren in de beide zijwanden voor voldoende ventilatie. Met het 
voorgemonteerde frame is deze fraaie voortent makkelijk op te zetten en uitermate 
geschikt voor een lang kampeerseizoen, vakantie of weekendje weg en heb je de 
keuze uit een lichtgewicht CarbonX, stabiel Zinox of ultra sterk Zinox Megaframe. 
Voor nog meer ruimte in deze stijlvolle voortent kun je de Commodore Insignia 
uitbreiden met een uitbouw in dezelfde chique kleurstelling, de Annex 250 Insignia 
met CarbonX frame.

COMMODORE INSIGNIA
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Steel Silver Insignia 
Blue

1

2

11

2

Isacryl
295 g/m2

Zinox Zinox
MegaFrame

CarbonX

Uitneembare/neerrolbare delen: Front- en zijdelen.
Bijzondere details: Insectenhor in beide zijkanten en ruime deuropeningen. 
Standaard geleverd met: Gordijnset Cube Creme, verandastang,  
caravan-tochtstrook, wielkastafdichting, FixOn, Typhoon stormlijnen,  
tenttas, foedraal voor tentstokken en haringen incl. haringtrekker.
Opties voor montage: Annex 250 deurmarkies, zijdeel van gaas, netfront,  
Cosy Corner II, scheidingswand, voorzonluifel Eclipse, stormzekeringsset.

Insectenhor met oprolbaar vensterfolie in beide zijwanden.

Front- en zijdelen zijn uitneembaar en neerolbaar.
KLEUREN

MATERIAAL
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G14-16 G18 G21-22G19-20
G14-16 G18 G19-20 G21-22 A850-1175
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AMBASSADOR EMOTION De Ambassador Emotion is een vernieuwde klassieker van Isabella met een 
robuuste trendy uitstraling. De eenvoudig opzetbare voortent met een diepte 
van 2,5 meter is gemaakt van IsaTex. Dit materiaal van gecoat polyester heeft  
een fraaie oppervlaktestructuur en is zeer eenvoudig schoon te houden. 
Het frosted vensterfolie in de onderste panelen van de voortent zorgen voor 
een zachte lichtinval en afscherming. De beide zijdelen van dit model zijn  
voorzien van een insectenhor voor voldoende ventilatie en kunnen worden  
afgesloten met een folie vensterflap. De Ambassador Emotion is verkrijgbaar 
met Zinox- staalbuis frame, het ultralichte CarbonX-glasvezel frame of een 
ultra sterk Zinox Mega frame. De Ambassador Emotion is je ideale reispartner 
voor een lang kampeerseizoen, zorgeloze vakantie of heerlijke weekendjes weg.



Coal Chalk Slate

1

2

3

3

2

1
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Zinox Zinox
MegaFrame

CarbonXIsaTex

De afdekflap van vensterfolie bij de insectenhor in  
beide zijwanden is voorzien van een rits.

Afsluitbare ventilatie in het front.

Frosted vensterfolie in de onderste raampanelen.

Uitneembare/neerrolbare delen: Front- en zijdelen. 
Bijzondere details: Frosted vensterfolie in onderste vensterpanelen, grote ramen met 
insectenhor in beide zijkanten. 
Standaard geleverd met: Gordijnset Urban Sand, verandastang, caravan-tochtstrook, 
wielkastafdichting, FixOn2, Typhoon stormlijnen, tenttas, foedraal voor tentstokken en 
haringen incl. haringtrekker.  
Opties voor montage: Annex 250, deurmarkies, zijdeel van gaas, netfront, Cosy Corner II, 
scheidingswand, voorzonluifel Eclipse, stormzekeringsset.

KLEUREN

MATERIAAL
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250

G14-16 G18 G21-22G19-20
G14-16 G18 G19-20 G21-22 A850-1175

De naam Ambassador brengt verplichtingen met zich mee en is de ultieme  
allround voortent. Niet moeilijk op te zetten, past op alle campings met zijn 
diepte van 2,5 meter en heeft alle openingsmogelijkheden die je maar kunt 
wensen. Dankzij zijn hoge kwaliteit en praktische gebruiksmogelijkheden leent 
de nieuwe Ambassador Seed zich perfect als stabiele seizoenstent, maar is ook 
bijzonder geschikt als magnifiek vakantieverblijf tijdens al je reizen. De wanden 
van ademend Isacryl zijn bijzonder kleurvast en zorgen samen met de vele  
ventilatie mogelijkheden voor een perfect binnenklimaat. De onderste  
raamdelen van frosted folie en het zandkleurige dakmateriaal zorgen voor een 
zacht en warm licht in de voortent. De Ambassador Seed kan worden uitgebreid 
met diverse Isabella accessoires voor nog meer mogelijkheden. 

AMBASSADOR SEED
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1

2

3

21

3

Isacryl
295 g/m2

Zinox CarbonX

Granite Steel Seed

Uitneembare/neerrolbare delen: Front- en zijdelen.
Bijzondere details: Brede deuropeningen in beide frontpanelen,  
insectenhor in beide zijkanten.  
Standaard geleverd met: Gordijnset Urban Sand, verandastang,  
caravan-tochtstrook, weilkastafdichting, FixOn, Typhoon stormlijnen,  
tenttas, foedraal voor tentstokken en haringen incl. haringtrekker.
Opties voor montage: Annex 250, deurmarkies, zijdeel van gaas, 
netfront, Cosy Corner II, scheidingswand, voorzonluifel Eclipse, stormzekeringsset.

KLEUREN

MATERIAAL

Frosted venterfolie zorgt voor afscherming van buiten.

Insectenhor in beide zijkanten.

Voor een goede ventilatie en het reduceren van  
condenswater is in alle Isabella voortenten gezorgd.
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2

1

G14-16 G18-20G10-12 G21-22

250

A675-A1175

G14-16 G18-20G10-12 G21-22

250

A675-A1175

G14-16 G18-20G10-12 G21-22

250

A675-A1175

G14-16 G18-20G10-12 G21-22

250

A675-A1175

G14-16 G18-20G10-12 G21-22

250

A675-A1175

G14-16 G18-20G10-12 G21-22

250

A675-A1175

 661-835 · G10-13 836-935 · G14-16 936-1085 · G18-20 1086-1185 · G21-22 A675-A1175

De Capri Coal is de ideale keuze voor rondreizende kampeerders. Hij is snel  
op te zetten en door het licht gewicht acrylmateriaal is de Capri Coal niet  
alleen makkelijk te vervoeren, maar ook nog eens goed ademend. In de  
voortent is het bijzonder goed toeven; de getinte vensterpartijen vangen  
het schepe zonlicht op en de grote insectenhorren zorgen voor een goede  
ventilatie zonder lastige insecten tijdens warme zomerdagen en -nachten.  
Alle fronten zijdelen kunnen omlaag worden geritst als een veranda of  
volledig worden weggehaald. De Capri Coal is verkrijgbaar met Zinox  
staalbuisframe of het ultralichte CarbonX glasvezelframe en is ook in de  
kleinere caravanomloopmaten leverbaar.

CAPRI COAL
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Steel StoneGranite

2

1

ZinoxIsacryl
260 g/m2

LIGHT
CarbonX

Uitneembare/neerrolbare delen: Front- en zijdelen. 
Bijzondere details: Getinte vensterfolie, insectenhor in beide zijkanten,  
nokventilatie in het front. 
Standaard geleverd met: Gordijnset Bowline Grey, wielkastafdichting,  
caravan-tochtstrook, tenttas, verandastang, FixOn, foedraal voor tentstokken  
en haringen incl. haringtrekker. 
Opties voor montage: Annex 250, zijdeel van gaas, scheidingswand, voorzonluifel  
Eclipse, netfront, Cosy Corner II, dakgoot, thermohemel, stormzekeringsset.

Insectenhor met folie vensterflap in beide zijwanden.

Annex 250 Coal als optie leverbaar.
KLEUREN

MATERIAAL
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Tips & Tricks
Wij delen onze kennis graag met anderen en hebben daarom hier onze 10 beste tips & tricks voor je op een 

rijtje gezet. Ze geven oplossingen waar je mee te maken krijgt bij het opbouwen van de voortent en tips 

die er uiteindelijk ook voor kunnen zorgen dat de voortent langer meegaat. Hierdoor kun je als kampeerder 

langer van de Isabella tent genieten. 

1. Plaatsing van de dakliggers

De dakliggers bij de zijkanten van de voortent moeten niet horizontaal langs de naad worden geplaatst, 

maar juist in de ronding van de tent worden gezet om het dak te ondersteunen en er voor te zorgen dat de 

voortent beter wordt afgespannen.

 

2. Haringen plaatsen

Je start met het plaatsen van haringen bij de achterste hoeken bij de caravan en vervolgens de  

afspandriehoek binnen in de tent. Vervolgens trek je de twee hoekstaanders goed naar voren en opzij en 

plaats je ook hier de haringen. Hierna kun je de overige haringen plaatsen. 

(Bekijk de video op www.isabella.net.)

 

3. Afspannen

Voor het afspannen van zijdakliggers en frontstangen is het handig om de ritssluitingen in de zij- en/of 

voorkant te openen om zo optimaal te kunnen afspannen.

 

4. Verandastang

Als je op een warme dag meer ventilatie nodig hebt in de voortent, kun je de bijgeleverde verandastang 

gebruiken in het front. Ook de zijkant is zo geprepareerd dat de verandastang kan worden gebruikt om 

er een verandaoplossing te creëren. Er is een kleine driehoek vastgenaaid waaraan de verandastang kan 

worden gemonteerd.

 

5. Impregnering van rail

Om de voortent makkelijker in de rail van de caravan te kunnen trekken, kun je AquaTex-impregnerings- 

spray van Isabella in de rail spuiten. Controleer wel eerst of er geen bramen op de rail zitten!

 

6. Gebruik regelsnoer

Bij het opzetten van de voortent is het belangrijk om het vastgenaaide regelsnoer te gebruiken bij de twee 

hoekstaanders en middenstaander. Deze moeten worden gebruikt om de fronten strak af te spannen en 

om de juiste afstand tot de bodem te creëren, zodat de afspanrubbers op spanning komen te staan. Bij een 

effen ondergrond gebruik je het middelste gat, wanneer de ondergrond een beetje oneffen is, kun je een van 

de andere gaten gebruiken.

7. Reparatieset

Voor het geval je onverhoopt een scheur of gat in je tent krijgt, heeft Isabella twee kleine reparatiesets die 

kunnen helpen. Er is één set voor het pvc-materiaal en één set voor het acrylmateriaal in de tent.

 

8. Hercules Triple

Als je er zeker van wilt zijn dat je de voortent optimaal opzet, kun je  een Hercules Triple framespanner 

kopen en gebruiken. Een goede afspanning van de tent is belangrijk, het zorgt ervoor dat de voortent stevig 

en stabiel staat en voorkomt slijtage. 

9. Afstand tot de grond

Er moet altijd een afstand van 7-16 cm (kan per caravan verschillen) aanwezig zijn ten opzichte van de 

grond vanaf de kantband die de voortent afsluit voordat de slikrand begint. Dit is erg belangrijk om ervoor 

te zorgen dat alle afspanrubbers rond de tent op spanning komen te staan. Als alle afspanrubbers rond 

de tent goed op spanning staan, is de voortent goed afgespannen en daarmee ook beter beschermd tegen 

weer en wind.

10. Als je de tent voor langere tijd verlaat

Voor gewoon kamperen is het standaardframe prima geschikt. Voor extremer gebruik van de tent (als de 

tent “voor langere tijd wordt verlaten”) is het verstandig om extra dakliggers en staanders te gebruiken.
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200

260

Granite Steel Flax

CarbonXIsacryl
260 g/m2

LIGHT

MINOR  
Wanneer je gaat voor makkelijk, handig en comfortabel, dan  
is de Minor iets voor jou. De Minor wordt geleverd met  
CarbonX-glasvezelframe, een lichtgewicht frame dat je snel  
en makkelijk in elkaar zet. Het panoramaraam in het uineem- 
bare frontpaneel zorgt voor licht en een ruim uitzicht. De beide 
zijkanten hebben een toegangsdeur. Eén zijkant is voorzien 
van insectenhor welke kan worden afgesloten door de folie-
afdekking dicht te ritsen. Het materiaal van ademend Isacryl 
bevorderd een aangenaam binnenklimaat. Zoals bij alle deel-
tenten van Isabella is de aansluiting op de caravan optimaal.

Uitneembare/neerrolbare delen:  
Front. 
Bijzondere details: Insectenhor in 
beide zijkanten. 

Standaard geleverd met: Gordijnset 
Bowline Grey, caravan-tochtstrook, 
wielkastafdichting, FixOn, tenttas, 
foedraal voor tentstokken en haringen 
incl. haringtrekker. 
Opties voor montage: Verandastang, 
stormzekeringsset.

KLEUREN

MATERIAAL
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Granite Steel Seed

250

340 Isacryl
295 g/m2

CarbonX

MAGNUM 250 COAL 
De Magnum 250 Coal is een buitengewoon reisvriendelijke 
deeltent die je snel opzet als je onderweg bent. Met een 
Magnum 250 Coal beschikt je over een ruime reistent met 
een diepte van 2,5 meter. Het ademende Isacryl-materiaal 
zorgt voor een goed binnenklimaat. De front- en zijdelen zijn 
neerrolbaar/uitneembaar en samen met de twee zijkan-
ten voorzien van met insectenhorren krijg je een scala aan 
ventilatiemogelijkheden. Als je binnen en buiten meer ruimte 
wilt, kan de Magnum 250 Coal worden uitgebreid met onder 
andere een Eclipse voorzonluifel of Cosy Corner II, terwijl je 
met een uitbouw extra slaap- en opbergruimte creëert.

Uitneembare/neerrolbare delen:  
Front- en zijdelen. 
Bijzondere details: Lichte en  
vriendelijke tent, extra lange  
dakvleugel, doorlopende petluifel, 
insectenhor in beide zijkanten. 
Standaard geleverd met: Gordijnset 
Urban Sand, wielkastafdichting,  
caravan-tochtstrook, tas,  
verandastang, FixOn, foedraal voor 
tentstokken en haringen  
incl. haringtrekker. 
Opties voor montage:  
Annex Coal 250, Cosy Corner II spec.  
Magnum, Eclipse voorzonluifel  
spec. stormzekeringsset.

KLEUREN

MATERIAAL
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T@B zonneluifels  
Voor T@B L 400 TD, T@B 320 RS of 320 offroad

Materiaal: Gecoat polyester.
Standaard: Draagtas met aparte vakken voor  
frame en doek.
Frame: voorgebogen aluminiumbuis en glasfiber 
dakliggers met schroefloos FixOn bevestiging.
Opties: Aangepaste tochtstrookset, zijwanden set
Hoogte: 210 cm Bij het hoogste punt.
Diepte: 180 cm 
Gewicht: T@b 400; 8,3 kg T@b 320; 6,8 kg

T@B voortenten 320 RS of 320 offroad

Materiaal: Front van Isacryl.  
Zijwanden en dak zijn gemaakt van gecoat  
polyester en sokkel van PVC.
Details: Het front is uitneembaar en neerrolbaar. 
De muskitowand in de rechter zijwand heeft een 
afdekflap welke  oprolbaar is en d.m.v.  
een ritsluiting geopend kan worden.
Standaard: Gordijnen, speciale tochtstrook en 
wielkastafdichting.
Frame: voorgebogen aluminiumbuis en glasfiber 
dakliggers met schroefloos FixOn bevestiging.
Bodemmaat: 180 x 375 cm
Gewicht: 18 kg

T@B voortenten L 400 TD

Materiaal: Front van Isacryl.  
Zijwanden en dak zijn gemaakt van gecoat  
polyester en sokkel van PVC.
Details: Het front is uitneembaar en neerrolbaar. 
De muskitowand in de rechter zijwand heeft een 
afdekflap welke  oprolbaar is en d.m.v.  
een ritsluiting geopend kan worden.
Standaard: Gordijnen, speciale tochtstrook en 
wielkastafdichting.
Frame: voorgebogen aluminiumbuis en glasfiber 
dakliggers met schroefloos FixOn bevestiging.
Bodemmaat: 225 x 415 cm 
Gewicht: 22 kg

Isabella en T@b een sterk team Isabella Voortenten staan al vele jaren bekend om hun kwaliteit en perfecte pasvorm. Zo ook voor het zeer karakteristieke 
caravanmodel T@b waarbij, door zijn unieke vormgeving geen standaard vormgeving, mogelijk is. Isabella heeft voor de T@b 400L, T@b 320 RS en 320 offroad 
speciaal ontwikkelde voortenten en luifels.



252,4 m 4.2 m 

Materiaal: Front van ademend Isacryl.  
Zijwanden en dak zijn gemaakt van gecoat  
polyester en sokkel van pvc.
Details: Het front is uitneembaar en neerrolbaar. 
Muskitowand in de rechterwand met afdekflap  
die m.b.v. ritssluitingen geopend en gesloten  
kan worden.
Standaard: Gordijnen, tochtstrook en  
wielkastafdichting. 
Frame: Lichtgewicht combinatie van Aluminium/
CarbonX glasfiber. Verstelbare dakstangen.  
Schroefloos FixOn-bevestiging.
Totaalgewicht inclusief 
frame: 30,8 kg

VOORTENT – SPECIAAL VOOR DE 
ADRIA ACTION 361
Natuurlijk hoef je niet de hele vakantie actief te zijn, soms is het ook heerlijk om te ontspannen 
en te relaxen. En hiervoor is de voortent een heerlijke plaats. Isabella, Europa’s grootste voor- 
tentenfabrikant, heeft een passende voortent voor de slimme kleine caravan ”Adria Action 361”. 
Dit model sluit perfect aan op de unieke vormgeving van deze caravan en is zowel elegant als  
functioneel. Daarnaast kan de zonluifel SunShine in de maat G13 ook voor deze unieke caravan. 
Vraag de dealer naar de mogelijkheden.
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Zo gaat je voortent langer mee. Het loont zich om zorgvuldig om te 

gaan met het frame en het tentdoek. Uit diverse onderzoeken en tests van 

Isabella is duidelijk naar voren gekomen dat de levensduur van de voortent 

met het juiste onderhoud met een aantal jaren verlengd kan worden. De 

voortenten van kampeerders die langdurig aan zee of in een bosrijk gebied 

staan hebben het meest te verduren. Hierdoor ontstaan er problemen 

die meestal veroorzaakt worden door onjuist of weinig onderhoud. De 

omgeving heeft invloed op o.a. de impregnering van de tent en wie in deze 

contreien gaat kamperen zal zijn voortent dan ook extra moeten verzorgen. 

Daarom hebben wij een aantal tips verzameld van onze beste kampeerex- 

perts, zodat je nog vele jaren van je Isabella-voortent kunt genieten.

Stormzekering. Wanneer je de voortent tent zo goed mogelijk wilt 

vastzetten, adviseren wij om stormbanden te monteren bij de staanders 

in het front van de tent. De lus van de stormband moet rond de hoeken 

komen, omlaag langs de stang binnen in de tent en dan dáár worden vast-

gezet met een haring. Deze stormband moet niet helemaal strak staan, 

maar een beetje loszitten, zodat hij de tent niet in elkaar trekt, maar alleen 

zijn werk doet als de voortent op het punt staat omhoog te komen.

Als de tent voor langere tijd moet staan, adviseren wij om rondom de voor-

tent de langere kunststof haringen van 30 cm te gebruiken, het geheel vast 

te zetten met inwendige Isabella stormbanden en Tyhpoon stormlijnen te 

monteren in de hoeken. De IsaLink strombespanning voor montage onder 

de ramen zorgt ervoor dat het tentdoek niet te hard tegen de stangen drukt 

als het gaat stormen. Bij rustig weer moeten ze gewoon zichzelf dragen. 

Als de tent ergens permanent moet staan, is voor de meeste modellen het 

ultra sterke Mega-frame een mogelijkheid. 

Ondergrond in de voortent. De voortent moet altijd worden voorzien van 

een vochtdichte onderlaag. Het  ”Isabella Ground Sheet” is een dekzeil dat 

je ruim over de slikrand legt en bij de zijkanten iets omhoog plaatst, zodat 

het vocht uit de grond niet de tent in komt en water van buiten en druppels 

bij de ritsuiteinden niet op de ondergrond terechtkomen. De beste onder-

grond is een ”Isabella Ground Cover” onder de hele tent om de slikranden 

te beschermen en het schoonmaken te vergemakkelijken. Vervolgens zijn 

er eventueel nog de ”Isabella Floor” vloertegels die zijn eenvoudig te leg-

gen en creëren een vaste en stabiele vloer voor seizoenskampeerder. Met 

het ”Isabella Ground Sheet” als vochtmembraan en het ”Isabella Comfort 

Carpet” over het dekzeil creëer je een zachte en aangename isolerende 

bodem. Het ”Isabella Carpet” is het goed liggende tapijt. Samen zorgen al 

die lagen voor een minimale luchtvochtigheid en daarmee voor het beste 

binnenklimaat.

Schoonmaken, wassen en impregneren van de voortent moeten 

onderdeel zijn van het doorlopende onderhoud. De Isabella-serie IsaClean 

bestaat uit drie producten; IsaClean All-Year voor regelmatig onderhoud, 

IsaClean Season voor intensieve reiniging en IsaClean Window is onmis-

baar voor de ramen. In bepaalde perioden van het jaar ontkom je niet aan 

condensvorming in de tent en al helemaal niet als de tent niet op het 

zuiden staat. De combinatie van veel mensen in de tent en één of meer 

warmtebronnen zorgt voor nóg meer condens. Wat helpt is voldoende 

ventilatie, de juiste ondergrond en controleer of de kleine kunststof ring 

”DropStop” correct gemonteerd is in de ogen van het dak om te voorkomen 

dat er bij de punten water naar binnen komt. Door regelmatig binnen in de 

tent te stofzuigen, voorkom je dat zich stof en bacteriën uit de bodem gaan 

ophopen en snel gaan zorgen voor schimmel als de vochtigheid toeneemt. 

Impregneren moet plaatsvinden naar behoefte; voor seizoenskampeerders 

wordt geadviseerd om het geheel om de twee jaar grondig te wassen en 

volledig te impregneren.

Afbreken en opvouwen. Voordat je gaat afbreken en opvouwen, moet je 

de tent schoonmaken, goed laten drogen en kun je de fronten en zijdelen 

er eventueel geheel uitritsen en verwijderen. De tent kan op een hele-

boel manieren worden opgevouwen, maar in het opvouwfilmpje op www.

isabella.net zie je hoe wij dat in het dagelijks leven zelf doen. Je spreidt de 

tent met de binnenkant van het dak naar beneden toe uit op het tapijt of op 

droog gras - het hele front ligt naar binnen toe over het dak heen - en trekt 

de zijkanten naar buiten toe opzij om deze vervolgens goed naar binnen 

te vouwen over het dak heen, zodat er een langwerpig vlak ontstaat met 

rechte zijkanten. Daarna leg je dit vanaf de zijkanten naar binnen toe, zodat 

er een geschikte breedte ontstaat, waarna je de tent vanaf het front richt-

ing de pees rolt. Zo voorkom je dat er vanaf de pees vuil in de tent komt en 

als de tent weer moet worden opgezet, draait de pees makkelijk bereikbaar 

naar de zijkant van de caravan toe. 

Ga voor veel meer informatie naar onze supportpagina’s op  

www.isabella.nl en bekijk de informatieve opzetfilmpjes en niet te vergeten 

ons YouTube-kanaal met een grote hoeveelheid informatiefilmpjes.

Zorg goed voor je voortent

IsaClean  
All-Year 
Voor rege- 
matig onder-
houd van alle 
Isabella voor-
tenten, luifels, 
accessoires  
en tapijt. 
(900060431)

IsaClean  
Season 
Voor intensieve 
reiniging van alle 
Isabella voor-
tenten, luifels, 
accessoires en 
tapijt.  Perfect voor 
de grote schoon-
maak aan het einde 
van het seizoen. 
(900060432)

IsaClean Window 
Voor het reinigen 
van al het  
venstermateriaal. 
Te gebruiken in 
combinatie met 
de meegeleverde 
microvezeldoek. 
(900060434)

Na het gebruik van 
IsaClean raden wij   
je aan het materiaal 
opnieuw te  
impreneren met  
Aquatex, zo blijft   
het oppervlak  
waterafstotend en  
de waterdichtheid 
behouden.
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WINTER  
Krachtig materiaal, een speciale dakhelling voor minimale 
sneeuwophoping en een extra brede, uitwendige slikrand, een 
sterk stalen frame, flexibele afspanning en een vensterfolie dat 
bestand is tegen extreme vorst zorgen ervoor dat de Win-
ter-voortent van Isabella zelfs tegen een krachtige sneeuw-
storm is opgewassen. 
Voor kamperen in de winter adviseren wij een binnenhemel te 
monteren om condensvorming tot een minimum te beperken 
en een winterzekeringset te gebruiken voor extra stevigheid 
bij zware sneeuwval. Deze zijn als optie verkrijgbaar bij deze 
wintervaste deeltent.

Bijzondere details: Uitwendige 
slikrand, speciale dakhelling, extreme 
vensterfolie. 
Standaard geleverd met: Gordijnset 
Bowline Grey,  caravan-tochtstrook, 
wielkastafdichting, FixOn, tenttas, 
foedraal voor tentstokken en haringen 
incl. haringtrekker. 
Opties voor montage: Thermohemel, 
winterzekeringsset, stormzekeringsset. 
Gebruik: Hele jaar.

KLEUREN

MATERIAAL
Geschikt voor caravanhoogtes  
tussen de 235 en 250 cm
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Universal 360 CoalUniversal 420 Coal

De Universal 420 Coal en Universal 360 Coal zijn ruime deeltenten die  
dankzij hun kracht en stabiliteit elk weerstype de baas zijn, welk jaargetijde  
het ook is. De twee meegeleverde steunstangen  duwen de vastgenaaide  
sluitkussens stevig vast tegen de caravan voor een optimale afdichting.  
De Universal 420 Coal en Universal 360 Coal hebben een deur in de beide  
zijwanden en grote vensters in het hele front die voor een goed uitzicht zorgen. 
Het sterke Zinox stalen frame zorgt voor een goede stabiliteit. Wanneer je de 
Universal 420 Coal of Universal 360 Coal voor het hele jaar gebruikt, raden wij  
aan om een winterzekering en een thermohemel te monteren (optioneel, zie 
pagina 63 voor meer informatie) Door de dakconstructie kun je de caravandeur 
ongehinderd openen en is de sneeuwophoping minimaal.

Geschikt voor caravanhoogtes  
tussen de 235 en 250 cm

UNIVERSAL  
420 COAL & 360 COAL
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Isacryl
295 g/m2

Zinox

Granite Seed

1

3

4

2

1

4

2

3

Uitneembare/neerrolbare delen: Front- en zijdelen. 
Bijzondere details: Ventilatie in beide zijkanten en instelbare frontventilatie.  
Uitwendige slikrand, flexibele afspanning, speciale dakhelling waardoor de tent  
geschikt is om het hele jaar mee te kamperen, extra sterk vensterfolie  
(vorstbestendig), Universal 360 Coal met PVC dak. 
Standaard geleverd met: Gordijnset Urban Sand, verandastang, caravan 
tochtstrook, wielkastafdichting , FixOn, tenttas, foedraal voor tentstokken en haringen 
incl. haringtrekker. 
Opties voor montage: Deurmarkies, binnenhemel winterzekering, stormzekeringsset. 
Gebruik: Hele jaar.

Uitwendige slikrand.

Front- en zijdelen kunnen omlaag worden geritst als een veranda.

De deurmarkies is als accessoire verkrijgbaar.

Ventilatie boven beide zijdeuren.

KLEUREN

MATERIAAL
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De Villa is een bijzonder stabiele en robuuste vrijstaande voortent, speciaal 
voor kampeerders die van alle seizoenen  op de camping willen genieten.  
Hij kan door 2 personen zelf opgebouwd worden en biedt dankzij het module 
systeem veel indelingsmogelijkheden. De zij- en voorwanden zijn gemaakt 
van het door en door gekleurde Isacryl.
Dit materiaal is ademend, zeer sterk en zorgt voor een aangenaam binnen- 
klimaat. Alle delen kunnen individueel worden samengesteld en zijn met 
een rits aan elkaar verbonden. Dit maakt het mogelijk om je eigen per-
soonlijke tent samen te stellen. Door de losse modules met rits is de Villa 
makkelijk op te bouwen en is het tevens mogelijk om op een later rijdstip 
een element te vervangen of om te wisselen, zonder dat de tent helemaal 
gedemonteerd hoeft te worden.
Het dak is gemaakt van een tweezijdig  PVC gecoat polyesterweefsel. Om 
condens te vermijden is het raadzaam om een binnenhemel als accessoire 
te bestellen. Deze is gemaakt van een samengesteld katoenweefsel dat 
condens goed kan absorberen en vocht regulerend werkt. 
Het zeer hoogwaardige vensterfolie dat in de Villa wordt gebruikt kan kou 

en warmte goed doorstaan en zijn rondom door vensterflappen af te sluiten. 
In beide zijwanden bevinden zich gaasvensters die met een folieflappen en 
een afdekflap uitgerust zijn.
De caravan wordt door middel van een sluis aan de tent gekoppeld. Deze 
bestaat uit een verbindingsstuk aan het dak en een met pvc omwikkeld 
schuimrubber aandrukkussen aan de zijkanten tegen de caravan. De ach-
terwand bestaat uit een hoekmodule van 70 cm aan weerskanten. Omdat 
de tent vrij staat kan de caravan eenvoudig verwijderd worden.
Met een als accessoire te bestellen achterwand kun je de tent helemaal 
afsluiten. De verbinding tussen caravan en tent is met slechts enkele 
handelingen te monteren en weer te demonteren. Zo blijf je flexibel in het 
gebruik van tent en caravan.
De Villa is geconstrueerd voor caravans met een aansluithoogte van 250 
cm. Hiervoor is het noodzakelijk dat er eerst een vlonder wordt gemaakt 
met een hoogte van 10 cm. Voor stacaravans  kan de Villa tot een hoogte 
van 265 cm aangepast worden.

VILLA 550 - 650 - ALL YEAR



A+C

B+C C+BC+C
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A B C D E F

De stabiele voortent voor het 
hele jaar

ONTWERP JE EIGEN VILLA

Raam en deur 
alleen voor 650

Deur en raampartij Deur en raampartij Raampartij Raampartij 
met horren  
(optioneel)

OPTIES VOOR DE KEUZE VAN DE VOOR-MODULES

VILLA 550 
5 van de in totaal 9 combinaties

VILLA 650 
6 van de in totaal 18 combinaties

Sluitstuk SluitstukSTANDARD 
Linker gevel

STANDARD 
Rechter gevel

TECHNISCHE INFORMATIE
Maten: Diepte 300 cm Breedte 550 cm of 650 cm 
Kleurcombinatie: Antraciet grijs en zand. 
Tentdoek: Door en door gekleurd Isacryl. 
Dakmateriaal: 520 g/m2 PVC/Polyester met gesealde naden. 
Gordijnen: Wit/crème type Frame. 
Frame: 40 x 40 aluminiumprofiel met hoekdelen. 
Aantal deuren: Minimaal 2. 
Ventilatie delen: Minimaal 2 in de zijdelen. 
Overstekende luifel: rondom. 
 
Standaard pakket  
Vierkant aluminiumframe met sterke 40 x 40 mm profielen. Dakdeel. Front: 
naar keuze. Zijwanden 2 met gaas ventilatie. Achterwandelementen: 2 stks 
van 70 cm breed. Sluisset met 2 schuimrubber aandrukkussens. Achterwand 
door de 2 achterwandelementen ontstaat er een opening van 410 cm  
breedte bij de 550 tent en bij de 650 tent is er een opening van 510 cm.  
De hoogte van de achterkant van de tent bedraagt 240 cm exclusief de 10 
cm noodzakelijk bodem. 
 
 
 

Accessoires  
Achterwandelementen om de tent in zijn geheel af te sluiten. 
Binnenhemel. 
Winterzekering ( extra dakstangen en staanders). 
Regengoot. 
F- module (frontelement met gaas venster). 
Villa Connetion Tunnel 70 cm 550.  
Villa Connetion Tunnel 70 cm 650.  
Villa Porch Roof/links en rechts. 
Villa Windscreen Front.  
Villa Windscreen Side. 
Villa Porch Back. 
 
Onze aanbevelingen 
Plaats de tent op een vaste ondergrond met de exacte maten 300x 550 of 
300 x 650 cm. Laat u goed informeren door uw dealer of een plaatselijke 
timmerman of klusjesman . 
 
Let Op 
De Villa wordt op een bodem met een hoogte van 10 gemonteerd.
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IsaLite
195 g/m2

CarbonX

SHADOW 
REISZONLUIFEL 
De Shadow is de multi-purpose zonne luifel voor op reis, die je 
overal in een handomdraai kunt opzetten. In combinatie met 
als optie verkrijgbare Net Side zijkanten en Net Front zorg je 
voor extra wind- en zonbescherming onder de Shadow. De 
bijzonder krachtige en stevige punten op de stangen en ogen 
in het dak zorgen voor een optimale afspanning en maximale 
stevigheid. Standaard geleverd met lichtgewicht CarbonX 
staanders. Naast montage aan de caravan kan de Shadow 
ook worden gebruikt als zijluifel aan de voortent.

Diepte (cm): 200 
Breedtes (cm): 500, 400, 360,  
300, 240 
Stangen  CarbonX  
240/300: 2 stk. -  
360/400/500: 3 stk. 
Standaard geleverd met:  
Typhoon storm lijnen, foedraal. 
Opties voor montage: Net Front,  
Net Side voor zijkant (rechts/links) 
Gewicht (kg): 240: 3,6 - 300: 3,7 -  
360: 4,5 - 400: 4,8 - 500: 5,3

Net Front voor de Shadow is leverbaar in  
standaard maten en kan ook gebruikt worden  
aan de meeste uitdraai markiezen (optioneel) 

Net Side is een gaas zijwand welke links en 
recht te plaatsen is (optioneel).

Eenvoudige bevestiging met het  
Tectum systeem.

MATERIAAL
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IsaLite
195 g/m2

ZinoxCarbonX

800-940 · G13-16 950-1175 · G18-22

SUN SHINE ZONLUIFEL 
Maximale stevigheid en minimaal gewicht zijn samengebracht 
in de zonneluifel Sun Shine. De Sun Shine wordt
geleverd met zijkanten rechts en links die voorzien zijn van 
een kanaal met ritssluitingen bij de voorste stangen dat 
ervoor zorgt dat de zonneluifel stevig staat en niet in de wind 
“fladdert”.  Door de klittenband kanalen voor de frontstangen 
en het CarbonX frame met IsaFix koppelingen verloopt het 
opzetten en neerhalen snel en efficiënt. Wanneer je al een 
Isabella voortent hebt van 2,5 of 3,0 meter past dit frame ook 
op de zonneluifel. Vraag er eventueel naar bij je dealer.  
Wanneer je de SunShine zonluifel bliksemsnel wilt omtoveren 
naar een lichte reisvoortent kunt je de luifel voorzien van een 
optioneel en bijpassend front. Deze heeft hoge ramen, een rits 
in het midden bij de staander en een deur in beide zijden.

Diepte (cm): 250 
A-maat/omloopmaat van-tot (cm): 
800-1175/786-1185 
Bijzondere details: Kanaal met  
ritssluitingen bij de hoekstaanders.  
Standaard geleverd met: Rechter- en 
linkerkant, FixOn, transport foedraal, 
foedraal voor tentstokken en haringen. 
Opties voor montage: Front.  
Dakstangen: CarbonX 5 dakliggers 
vanaf G18, Zinox 5 dakliggers vanaf G19

Kanaal met ritssluitingen bij de  
hoekstaanders.

Met een SunShine front maak je van  
de luifel in een handomdraai een lichte 
reisvoortent.

MATERIAAL
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CarbonXCoated 
polyester
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Formaten van-tot: G14-G21 
Standaard geleverd met:  
CarbonX met Tectum Pro-systeem  
en F-link, Typhoon stormlijnen,  
transport foedraal. 
Opties voor montage: Zijwand  
(links/rechts), niet voor het  
Magnum-model. 
Diepte: 225 cm, Magnum 216 cm 
In verband met constructie en  
materiaaluitvoering is de Eclipse  
niet geschikt voor langdurige en  
intensieve belasting.

ECLIPSE 
VOORTENTLUIFEL 
De Eclipse voorzonluifel zorgt voor een schaduwrijk terras en 
een verdubbeling van het overdekte oppervlak. 
Het CarbonX-frame en TectumPro-opzetsysteem zorgen voor 
een laag gewicht, snelle plaatsing en een grote mate van  
flexibiliteit. Voor extra bescherming tegen de wind is als optie 
een zijkant verkrijgbaar. Deze kan zowel aan de linker- als  
rechterzijde van de voorzonluifel worden aangebracht en kan 
met de Eclipse zijwand adapter ook gemonteerd worden  
wanneer de Eclipse rechtstreeks op de caravan gemonteerd is. 
 
Past aan alle standaard voortent modellen vanaf 2008.  
Bij uw bestelling graag het model en bouwjaar van uw  
voortent vermelden!

Tectum Pro is een revolutionair verbin-
dingssysteem voor een eenvoudige ”klik” 
verbinding.
F-Link wordt aan de korte petluifelstangen 
van de voortent bevestigd,

Met de Eclipse zijwand adapter (9999R0177) 
als extra accessoire kan je de zijwand ook bij 
bevestiging aan de caravan gebruiken.

MATERIAAL



41

COSY CORNER II
Voor mensen die beschutting zoeken tegen de wind, of gewoon 
een goede afscherming willen vóór de toegangsdeur waar ze 
kunnen zitten om te genieten van de sfeer op de camping,  
is de Cosy Corner II de perfecte oplossing. Diepte ca. 150 cm.  
De Cosy Corner II is makkelijk te monteren met de vastgenaaide 
pees en het meegeleverde aansluitprofiel alsmede de Tectum 
Pro en lichte CarbonX stangen.  
 
De Cosy Corner II kan zowel rechts als links worden geplaatst 
voor de toegangsdeuren in het front. Als je nog meer ruimte voor 
gezelligheid wilt, kun je het geheel uitbreiden naar twee Cosy 
Corner II’s naast elkaar, zodat er een extra hoek ontstaat. Geef 
a.u.b. wel de A-maat van de voortent aan bij je bestelling!

DEURMARKIES  
VOOR DE CARAVAN  

Met een deurmarkies voor je caravan heb je een snelle en  
stevige oplossing in handen voor de overkapping van de caravan-
deur. Zo kun je de deur van de caravan openen zonder dat het  
naar binnen regent of sneeuwt. De deurmarkies monteer je door 
hem heel gemakkelijk en eenvoudig met een peesbevestiging aan 
de onderrail van de caravan vast te zetten. 
 
Afmetingen: 145 x 180 x 95 
Gewicht: 3,8 kg   
Materiaal: Isacryl. 
Frame: Zinox met T-Rex, afstelbeslag en  
voetjes voor de caravan.  
Kleur: Granite. 
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MAAK VAN DE FIAMMA  
EN OMNISTORE LUIFEL  
EEN VOORTENT 

Met de hulp van Isabella’s nieuwe front- en zijdelen kunnen de Fiamma®  
Caravanstore en Omnistore Caravan style luifel eenvoudig verandert worden in 
een comfortabele voortent met een diepte van 210 cm. 

De Universele Zijwanden worden eenvoudig aan de luifel bevestigd met  
klittenband om de staander van de luifel en de meegeleverde CarbonX dakligger. 
Deze zijwanden sluiten optimaal aan tegen de caravanwand door de PVC  
aansluitdriehoek en de verstelbare afspanpunten.

Het Frontdeel is gemakkelijk te bevestigen in het profiel van de luifel en wordt om 
de staander van de luifel met klittenband aan de zijwanden bevestigd.

De front- en zijdelen zijn gemaakt van lichtgewicht polyester doek en hebben 
extra grote PVC slikranden. De wanden hebben een lichtgrijs, grijs en staalblauwe 
kleurstelling en zijn voorzien van verstelbare afspanpunten.  
Gordijnen en gordijnroede zijn als accessoire verkrijgbaar in de kleuren Luxor 
White en Bowline Spring.
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Light grey Antracit grey Steel blue

IsaLite
195 g/m2

CarbonX dakliggers en klittenband bevestiging.

Montage van de voorwand aan de luifel.

PVC aansluitdriehoek tegen de caravan. Frondeel voor Fiamma en Omnistore
Fiamma Caravanstore 310/OMN Caravan style 300. 
208103105
Fiamma Caravanstore 360/OMN Caravan style 350. 
208103605
Fiamma Caravanstore 410/OMN Caravan style 400. 
208104105
Fiamma Caravanstore 440.  
208104605

Universele Zijwandenset
Wordt geleverd als set met twee zijkanten (rechts en 
links). 208100005

Accessoire
Gordijnset met gordijnstangen. 
Gordijnset: Luxor white. 

KLEUREN

MATERIAAL

CarbonX
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1

VIND DE  
UITBOUW  
ANNEX  

die bij je voortent past. Als je voor de  
voortent extra opbergruimte wilt, heeft  

Isabella diverse oplossingen voor je in 

petto met een maximale hoogte.  

Alle uitbouwen van Isabella hebben een 

brede deur en een insectenhor met  

afdekflap voor voldoende ventilatie.  

De originele zijwand van de voortent kan 

eenvoudig worden terug geritst dankzij  

de bevestiging met dubbele ritssluiting.   

De Annex Coal en Insignia zijn beide van  

ademend Isacryl, en hebben een licht  

gewicht CarbonX frame en afsluitbare  

blinderingsflappen voor het raam en de  

ventilatieopening.  

De Annex Sand is volledig van  

dakmateriaal en heeft een Zinox 

staalbuis frame. 

 

Voor meerdere uitbouw mogelijkheden,  

kijk op onze website www.isabella.nl

ANNEX ISABELLA TALL 250
WANDEN: DAKMATERIAAL
FRAME: ZINOX STAALBUIS
BODEMMMAAT: 230 X 130 CM
EXTRA VERKRIJGBAAR:  
BINNENTENT UNIVERSEEL

ANNEX ISABELLA COAL 250
WANDEN: ISACRYL
FRAME: CARBONX
BODEMMMAAT: 230 X 140 CM
EXTRA VERKRIJGBAAR:  
BINNENTENT UNIVERSEEL

ANNEX ISABELLA  
INSIGNIA 250
WANDEN: ISACRYL
FRAME: CARBONX
BODEMMMAAT: 230 X 140 CM
EXTRA VERKRIJGBAAR:  
BINNENTENT UNIVERSEEL

ANNEX ISABELLA SAND 220
WANDEN: DAKMATERIAAL
FRAME: ZINOX STAALBUIS
BODEMMMAAT: 200 X 130 CM
EXTRA VERKRIJGBAAR:  
BINNENTENT UNIVERSEEL

ANNEX ISABELLA COAL 220
WANDEN: ISACRYL
FRAME: CARBONX
BODEMMMAAT: 214 X 130 CM
EXTRA VERKRIJGBAAR:  
BINNENTENT UNIVERSEEL

PRISMA 
COMMODORE SEED 
COMMODORE INSIGNIA 
AMBASSADOR SEED 
AMBASSADOR EMOTION 
CAPRI 250 COAL 
MAGNUM 250 COAL

PENTA THIRTY 
UNIVERSAL 420 COAL 
UNIVERSAL 360 COAL
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Binnentent Universeel  
Afmetingen: 200 x 140 x 165 cm (ruimte voor  
klein tweepersoons luchtbed). Materiaal: Katoen  
met vaste bodem van pvc Kan ook in de voortent  
worden gemonteerd.

Scheidingswand voor Annex
Materiaal: Katoen. Grootte: 220, 250 of 300 cm

Uitbouw Annex Tall  

Uitbouw Annex Coal 

Uitbouw Annex 250 Insignia
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ISABELLA WINDSCHERM Alle hier afgebeelde windschermen van Isabella worden standaard geleverd met stangen 
(incl. bovenliggers), scheerlijnen, haringen en Stabilo-systeem.(A) 
 
Het Stabilo-systeem bestaat uit losse grondpennen en voetplaten. Het systeem 
zorgt voor volledige stabiliteit en wordt standaard geleverd bij alle in deze brochure 
vermelde windschermen. De voet platen stabilo zijn ook los verkrijg baar en bruikbaar 
voor de voortent.
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1. Linea 4 delig. Afmeting: 460 x 110 cm - Gewicht: 5,6 kg - Materiaal: acryl, getint folie en pvc - Kleur: grantie/black - Frame: CarbonX stangen. 
2. Ventus 4- delig. Afmeting: 460 x 110 cm - Gewicht: 5,6 kg - Materiaal: acryl, netgaas en pvc - Kleur: granite/black - Frame: CarbonX stangen. 
3. Sun 3-delig. Afmeting: 460 x 130 cm - Gewicht: 8,5 kg - Materiaal: gelaagd polyester - Kleur: grijs - Frame: Zinox staalbuis stangen. 
4. Acryl 3-delig. Afmeting: 460 x 130 cm - Gewicht: 8,5 kg - Materiaal: acryl - Kleur: granite - Frame: Zinox staalbuis stangen. 
5. Flex Grey 3-delig. Basis afmeting: 460 x 140 cm - Gewicht: 8,3 kg - Materiaal: gecoat polyester - Kleur: grijs - Frame: Zinox staalbuis stangen. Het basis wind-
scherm Flex Grey kan onbeperkt worden uitgebreid met extra schermdelen. 6. Deel 2 - als middendeel van het basismodel met raam. 7. Deel 4 - geheel van 
gecoat polyester. De delen worden geleverd met een Zinox staander en ligger en  hebben een afmeting van 154 x 140 cm
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Het is al geruime tijd de trend om thuis helemaal je eigen stijl te creëren; 

een stijl die tegelijkertijd functioneel is, ruimte en gezelligheid creëert én 

uitstraalt wie je bent en welke dingen je belangrijk vindt. Steeds meer 

kampeerders nemen die trend mee naar hun voortent. Dat is de plek waar je 

tijdens je vakantie zit en dus óók een plek waar functionaliteit, gezelligheid, 

ruimte en een individuele uitstraling moeten samensmelten tot een com-

fortabel en visueel geheel. Kijk voordat je de voortent gaat inrichten waar 

je wensen liggen. Hoe groot je voortent ook is en of je nu een rondreizende 

kampeerder bent  of een seizoen op de camping staat. Het is altijd belang- 

rijk dat je de inrichting van de voortent afstemt op je eigen behoeften. Op 

die manier maak je van de voortent je persoonlijke en comfortabele plek bij 

de caravan. Als je seizoenskampeerder bent, dan kun je de voortent min of 

meer naar wens inrichten.

Jouw persoonlijke ruimte... 
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TRIPLIGHT

CLICKLIGHT

Seizoenskampeerders kiezen normaal gesproken voor zeer stevig en wat 

zwaarder meubilair. De tafel is dan groot, met ruimte voor een heleboel  

gasten, en er zijn speciale stoelen voor de eettafel én stoelen voor  

ontspanning en misschien wel ligstoelen en zonnebedden voor buiten de 

voortent. Reizende kampeerders moeten dan weer rekening houden met 

hun behoeften, met de functionaliteit en met het gewicht. De tafel moet dan 

zo licht mogelijk zijn zonder instabiel te worden. 

En het liefst precies groot genoeg om met het hele gezin aan te zitten. 

Als je samen met andere kampeerders wilt eten, is dat toch altijd wel te 

regelen. De tafel is immers niet zwaar en kan makkelijk worden verplaatst. 

Ook de stoelen moeten licht zijn. Ze moeten kunnen worden gebruikt bij de 

eettafel, maar ook om bijvoorbeeld in de zon te kunnen relaxen. Juist om die 

reden zijn veel campingstoelen verstelbaar, waarbij de rugleuning omlaag 

kan worden gebracht. Modern meubilair met vele mogelijkheden. De tafel 

vormt het middelpunt van de voortent, de plek waar mensen eten, gezellig 

bij elkaar zitten, een spelletje spelen en samen zijn met het gezin. De kleine 

campingkrukjes behoren tot de meest geniale en veelzijdige camping-

meubels. Ze wegen niet veel, nemen weinig ruimte in tijdens het transport 

en kunnen als extra zitplaats worden gebruikt voor gasten of kinderen.  

Ook kunnen ze als voetenbankje worden gebruikt voor de kampeerstoel.  

Voor de meeste krukjes is tevens een licht tafelblad verkrijgbaar waarmee 

je het krukje omtovert in een tafeltje. De tafel kan binnen en buiten worden 

gebruikt om spullen neer te zetten, en als je meer zitplaatsen nodig hebt, 

haal je gewoon het tafelblad eraf en heb je weer een krukje. Heel handig en 

de meeste kampeerders hebben er dan ook één of meer in hun voortent.

Ruimte voor alles. De voortent staat al snel vol met allerlei spullen. 

Drinkwater, handdoeken, badlakens, speelgoed, schoenen en ga zo maar 

door. Dat neemt nogal wat ruimte in en je kunt vaak niet zonder, maar het 

geeft wel snel rommel in de voortent. Dat kun je voor een deel voorkomen 

met kasten en schappen om spullen in op te bergen.  Het kost niet veel en 

omdat ze meestal kunnen worden ingeklapt, zijn ze bruikbaar voor zowel 

seizoenskampeerders als reizende. Er zijn kasten verkrijgbaar in vele  

verschillende formaten. De meeste daarvan hebben één of meer schappen, 

een front dat kan worden afgesloten en een bovenplaat waar je spullen 

op kunt zetten. Voor wie geen ruimte heeft in de voortent, of gewoon geen 

kast of kasten in de voortent wil, zijn er gelukkig andere mogelijkheden: 

Organizers.

Organizers is een verzamelnaam voor een serie kleine, lichte en inklapbare 

bewaaroplossingen. Ze zijn verkrijgbaar als mobiele units, zoals bijvoor-

beeld de Multiorganizer van Isabella. Ze zijn te gebruiken voor van alles en 

nog wat - speelgoed, handdoeken, flessen enz. - en ook nog eens makkelijk 

te verplaatsen. Daarnaast zijn er andere Organizers om op te hangen aan de 

caravan of aan de stangenset van de voortent. Ze zijn erg handig en nemen 

geen ruimte op de vloer in. Om de stangen van de voortent niet te zwaar te 

belasten, mogen ze echter alleen worden gebruikt voor lichte spullen.

Richt je voortent zorgvuldig in. Denk bij het inrichten van je voortent even 

goed na over de plek waar je de tafel, stoelen e.d. neerzet. Er moet namelijk 

wel genoeg ruimte zijn om je in de voortent te kunnen bewegen. Het is 

bijvoorbeeld handig om meteen bij de ingang van de voortent ruimte te 

hebben voor jassen en schoenen. Ook moet er voldoende ruimte overblijven 

bij de deur van de caravan, zodat je in en uit kunt stappen zonder dat je 

langs tafels of stoelen hoeft te wurmen. Als er kinderen of kleinkinderen 

meegaan, moeten die een hoekje in de voortent hebben waar ze kunnen 

spelen, lezen of een spelletje kunnen doen zonder dat ze de hele tijd voor 

de voeten lopen.

Misschien moet je “zo doen we het altijd” even vergeten en de opstelling 

van de meubels nog eens goed bekijken; dat zorgt voor meer lucht en rust in 

de voortent.

 

Gebruik de uiteenlopende mogelijkheden op het gebied van kleuren en 

licht om je eigen stempel op de inrichting van de voortent te drukken. Als je 

van kleuren houdt, kun je bijvoorbeeld met kussens en plaids in sterke  

contrastkleuren leven in de brouwerij brengen. Als je meer voor rust en  

balans gaat, kun je misschien beter kiezen voor kussens en plaids die 

aansluiten bij de kleuren van de meubelen. Ook servies, tafelkleed,  

placemats e.d. dragen bij aan de kleurkeuze en daarmee aan de uitstraling 

van de voortent. De verlichting in de voortent wordt bij de inrichting vaak 

over het hoofd gezien. Veel mensen nemen genoegen met een hanglamp 

boven de tafel en dat is het dan. Soms gebruiken mensen ook de  

voortentlamp van de caravan. Dat levert meer dan genoeg licht op, maar is 

absoluut niet gezellig of persoonlijk. Als je een eigen ruimte wilt creëren, 

speelt het licht een belangrijke rol. Met de nieuwe, dimbare ledlampen zijn 

de mogelijkheden eigenlijk eindeloos. Zo kun je bijvoorbeeld het Isabella 

Clicklight gebruiken met ledlampen erin. Deze zijn heel makkelijk  

rechtstreeks op de stangen van de voortent te monteren, snel te prepareren 

en gebruiken bijna geen stroom. Ze geven 

precies licht waar je dat wilt en doordat ze ook nog eens traploos dimbaar 

zijn, kun je heel eenvoudig je eigen sfeer creëren in de voortent. 

De voortent is jouw ruimte en het is de plek waar je het meest bent tijdens 

de vakantie, of je nu een echte voortent gebruikt of alleen een zonneluifel. 

Het is daarom belangrijk dat je optimaal kunt genieten in je voortent. Er zijn 

volop mogelijkheden voor individuele inrichting. Wees niet bang om gewoon 

eens wat uit te proberen.

OPVOUWBARE HOEKKAST
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Met goede meubels kun je nog beter en comfortabeler kamperen. Het is belangrijk om meubels te hebben die precies bij de wensen van jou en je gezin pas-
sen. Meubels voor op de camping zijn comfortabel, eenvoudig schoon te maken, licht van gewicht en nemen opgevouwen zo weinig mogelijk ruimte in. Alle 
meubels van Isabella zijn praktisch, hebben een mooi, eenvoudig en functioneel design, zijn gemaakt van eenvoudig schoon te maken lichtgewichtmaterialen 
en kunnen worden opgevouwen, zodat ze zo weinig mogelijk ruimte innemen als ze niet worden gebruikt. Ideaal voor op de camping en op het strand, maar 
ook voor thuis op het terras. Het meubelassortiment van Isabella omvat zonnebedden, stoelen, tafels en opvouwbare kasten in diverse vormen en maten.  
Er is voor elk wat wils! 

1. Kampeerstoel Thor (700006222) Kampeerstoel met 8 standen incl. nekkussen. Alu frame. Materiaal: Zwart polyweave (60% PVC Coating/40% Polyester) 
Gewicht 5,2 kg Belasting: 120 kg 2. Kampeerstoel Odin (700006228) Kampeerstoel met 8 standen incl. nekkussen. Alu frame. Materiaal: Zwart  
polyweave (60% PVC Coating/40% Polyester) Gewicht 5,3 kg Belasting: 120 kg 3. Relax Chair (700006230) Opvouwbaar tot slechts 10,2 cm Kampeerstoel met  
8 standen incl. nekkussen. Powder coated tube steel frame. Materiaal: Zwart polyweave (60% PVC Coating/40% Polyester) Gewicht 5,4 kg Belasting: 120 kg 
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5. Beach chair (700006220) Inklapbare strandstoel incl. nekkussen. De zitting kan in 8 standen worden gezet. Alu-frame. Materiaal: Zwart polyweave  
(60% pvc coating/40% polyester) Afmetingen: 67 x 11 x 72 cm. Gewicht: 2,9 kg. Belasting: 100 kg. 6. Zonnebed (700006212) Gestoffeerd zonnebed met  
luchtig membraan en aluminiumframe plus zonnescherm. Materiaal: Zwart polyweave (60% PVC Coating/40% Polyester) Afmetingen: L200 x B59 x H48 cm. 
Gewicht: 5,6 kg Belasting: 120 kg. 7. Beach mat (700006214) Opvouwbare strandmat met de moge lijkheid om het hoofdeinde omhoog te brengen naar de 
zitstand. De Beach mat is voorzien van schouderbanden, in combinatie met het lage gewicht is de mat daardoor 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: Antraciet 8. Veldbed (700006215) Handig uitvouwbaar bed met een prima ligcomfort, te gebruiken als extra 
bed of als zonnebed. Het bed is makkelijk te transporteren, makkelijk uit te vouwen en in te klappen. Afmetingen: uitgevouwen  205 x 78 x 51 cm, opgevouwen  
104 x 22 x 12 cm. Gewicht: 6,5 kg. Max belasting: 100 kg. Kleuren: Antraciet. Materiaal: Polyester/pvc.

1. Regisseursstoel (700006221) Inklapbare regisseursstoel. Kleur: Zwart. Frame: Powder coated tube steel. Materiaal: Zwart polyweave  
(60% pvc coating/40% polyester) Afmetingen: 11 x 81 x 51 cm. Gewicht: 4 kg. Belasting: 100 kg. 2.-3. Zit-/voetenbankje en tafelblad voor bankje Het bankje 
kan worden gebruikt als een klein zit- of voetenbankje dat gemakkelijk mee te nemen is. Het tafelblad leg je bovenop het uitgeklapte zit-/voetenbankje en zo 
maak je er in een handomdraai een tafel van. 4. Voetsteun (700006216) - voor stoel Odin - voor stoel Thor Aangename voetsteun voor op de kampeer-
stoelen Odin en Thor. 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 
aluminium frame en een aangename stof. De steun is makkelijk en eenvoudig in te klappen en neemt slechts minimale ruimte in tijdens opslag en transport. 
Alu-frame. Materiaal: Zwart polyweave (60% pvc coating/40% polyester) Gewicht: 1,1 kg. Afmetingen 90 x 48 x 36 cm
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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 makkelijk af te nemen is.
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1. Kampeertafel rond - Ø 100 cm. met grijs tafelblad (700006218) Stalen frame met 1 verstelbare poot.  
Gewicht: 9,2 kg. Belasting: 150 kg. Afmetingen ingeklapt: 100 x 100 x 7 cm.  
2. Tafel opvouwbaar (700006229) 120 x 80 cm Alu frame.   
Gewicht: 7,1 kg. Belasting: 30 kg. Afmeting opgevouwen: 60 x 80 x 10 cm. inclusief opberg tas. 
3. Kampeertafel 80 x 60 cm. met grijs tafelblad (700006219) Stalen frame met 1 verstelbare poot.  
Gewicht: 7,5 kg. Belasting: 150 kg. Afmetingen ingeklapt: 80 x 60 x 7 cm. 
4. Kampeertafel 120 x 80 cm. met grijs tafelblad (700006206) Stalen frame met 1 verstelbare poot.  
Gewicht: 10,5 kg. Belasting: 150 kg. Afmetingen ingeklapt: 120 x 80 x 5,5 cm.  
5. Kampeertafel 140 x 90 cm. (700006205) Stalen frame met 1 verstelbare poot.  
Gewicht: 11,5 kg. Belasting: 150 kg. Afmetingen ingeklapt: 140 x 90 x 5,5 cm.
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Unieke opbergkasten met handige opvouwmethode waarmee je de kast kunt inklappen in  
de vorm van een koffer. De 4 poten ”knikken” in het beslag en worden bij het in elkaar klappen  
samengevouwen in de kast. Om de kast makkelijk te kunnen transporteren, krijg je er een  
handige tas bij.

RUIM EN PRAKTISCH

1. Hoekkast incl. opbergtas (700006226) Met 2 schappen en vaste bovenplaat. Afmetingen: 82 x 82 x 85 cm. Gewicht: 6,5 kg.Belasting: 30 kg.  
2. Opvouwbare kast dubbel incl. opbergtas (700006224) Met 3 schappen en vaste bovenplaat · Afmetingen: 84 x 50 x 81 cm. Gewicht: 11 kg. Belasting: 30 kg. 
3. Opvouwbare kast enkel incl. opbergtas (700006223) Met 3 schappen en vaste bovenplaat. Afmetingen: 60 x 48 x 81 cm. Gewicht: 8 kg. Belasting: 30 kg.
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Een gezellige voortent is een belangrijk onderdeel van je verblijff op de  
camping. Isabella heeft een breed assortiment textiel, lampen en andere 
praktische en functionele accessoires voor op de camping. Met de juiste 
accessoires zet je de puntjes op de i om een gezellige voortent te maken. 
Bovendien verhoog je het comfort tijdens het campingverblijf.  

DE PUNTJES OP DE I IN DE 
VOORTENT

1. De luxe Isabella fleece deken (900060325)  heeft een zachte binnenzijde en een buitenzijde van wildleder look. Maten: B130 x L180 cm  en is vervaar-
digd van vuil-afstotend microvezel materiaal met omgestikte randen 2. Het tafelkleed van Isabella heeft een vuil- en waterafstotend oppervlak. Maten: 
B110 x L160 cm. 3. Kabelclips (900060440) worden gebruikt om de kabels aan de tentstangen vast te zetten. Eenvoudig op de tentstangen te klikken en 
te gebruiken op 22-32 cm. stangen 4. Keukenrolhouder (900060417) Handige acryl keukenrolhouder met afbeelding van Isabella patrijspoort. Houdt de 
keukenrol op zijn plaats en is eenvoudig met één hand te gebruiken 5. ClickLight (900060436) is een 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 m. Te gebruiken op 22-32 mm. stangen. Wordt geleverd met kabelclips om de kabel aan de tentstang te bevestigen.  
Maten: D50 x B64 x H610 mm. 6. Lampenkap voor in de voortent, verkrijgbaar  in drie verschillende dessins: Ilumi (900060392), Cube Creme (900060450) 
en Black Chintz (900060386) 7. Silicone Pannenlappen/onderzetters (900060422) Flexible silicone pannenlappen in de vorm van de bekende Isabella  
patrijspoort zijn tevens geschikt voor onderzetters om de tafel en werkbladen te beschermen. Ze zijn eenvoudig te reinigen onder stromend water of 
vaatwasmachine 8. TripLight (900060452) Slimme LED lamp - ideaal voor op de camping! Klik hem over de stang in de voortent of gebruik hem als zaklamp. 
De lamp werkt op een oplaadbare accu (gaat 5 uur mee), een geeft aangenaam warm licht.
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1. De Multi Organizer (475000112) zet je op de vloer in de voortent en is de perfecte opbergplek voor bijvoorbeeld schoenen, strandspullen of tijdschriften. 
De Multi Organizer is gemaakt van zwart polyester, heeft 3 grote vakken, buitenvakken en draaghandgrepen. Bovendien kan de organizer worden ingeklapt, 
zodat deze bijna geen ruimte inneemt als hij niet wordt gebruikt. Afmetingen uitgeklapt: H28 x B55 x D30 cm. 2. De Flex Organizer (475000102) hang je 
met handig klittenband 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. 3. Top Organizer (475000095)  
is een praktisch bagagenet dat op een willekeurige plek aan een dwarsstang (eventueel extra aanschaf) kan worden bevestigd. Het verstelbare net is  
vervaardigd van zwart polyester weefsel en heeft een draagvermogen van 5 kilo. Een ideale opbergplek voor allerlei dingen die je bij de hand wilt hebben, 
zoals zonnecrème, handdoek, speelkaarten, etc. Afmetingen uitgeklapt: H58 x B30 x D24 cm 4. Tenttas voor het opbergen van uw voortent. Wordt in 3 
verschillende maten geleverd. S, M, L. 5. Frame tas (900060217) met rits om de stangen in op te bergen. Maten: B30 x L120 cm. 6. Met de Organizer Tall 
(475000075) (hoog) krijgen alle kleine zaken een eigen plekje en blijven ze tevens onder handbereik. Het materiaal bestaat uit gelaagd polyester met diver-
se vakken die voorzien zijn van transparante folie zodat de inhoud zichtbaar is. De Organizer Tall wordt met ThermoFix beslag aan de FixOn pees bevestigd. 
Maten: H215 x B80 cm.
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RUIMTE VOOR ALLES 
Met een Organizer™ van Isabella kun je al je kleinere spullen in 
de voortent op orde houden. Gebruik hem voor het opbergen van  
alle spullen die makkelijk bereikbaar moeten zijn; de handdoek,  
kaarten, zonnebrandcrème, tijdschriften of het speelgoed van  
de kinderen. Wanneer je een praktische en ruime tas nodig hebt, 
heeft Isabella tassen voor diverse doeleinden - van tassen voor  
het opbergen van de voortent tot een slimme en ruime koeltas. 

1. Accessoirestas/Sporttas (900060218) is geschikt voor al je accessoires 2. Met een haring/Cooltas (900060300) van Isabella houd je de haringen 
goed bij elkaar en is ook erg handig voor snoeren e.d. Kan tevens gebruikt worden als koeltas voor o.a. blikjes frisdrank 3. Handige toilettas voor op de 
camping. De tas kan worden opgehangen, zodat je gemakkelijk bij de inhoud kunt. Voorzien van een waterdichte ritssluiting en een heleboel vakken om je 
toilet spullen op orde te houden. Kleuren: Mercury (900060411) of Scarlet (900060410) Afmetingen:  H20 x B30 x D10 cm 4. Coolerbag (9000060420) 
Met deze coolerbag 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 met ruimte 
voor eten en drinken 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 5. De Luxury travel bag (9000060421) Een goede en ruime 
tas met veel gebruiksopties. Het is bijvoorbeeld 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. Maten: H30 x B21 x L54 cm  groot en heeft zowel een brede, verstelbare 
schouderriem als goede, grote handgrepen 6. De Organizer Low (laag) is een praktisch en handig opbergsysteem voor bijvoorbeeld tijdschriften, schoenen 
en diverse kleine zaken. Hij wordt eenvoudig aan de caravanwand aangebracht en is vervaardigd van gelaagd polyester en is leverbaar in meerdere breedtes.
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Kamperen en barbecueën gaan hand in hand - Als de campings in het land weer 

vollopen, kiezen steeds meer kampeerders ervoor om de barbecue aan te doen. Steeds 

meer mensen ontdekken hoe makkelijk je dagelijks verschillende gerechten op de  

barbecue kunt klaarmaken en hoe goed dat bij het leven op de camping past.

Kamperen en barbecueën lijken wel onlosmakelijk met elkaar verbonden tijdens de 

vakantie. Na de voorbereidingen en het samen kokkerellen op de bbq is het heerlijk om 

nog even na te genieten onder het genot van een drankje van de nog warme en lekkere 

geuren van de bbq. Zo wordt de barbecue het gezellige middelpunt van de avond.

Een barbecue voor iedereen. Als kameerder kun je kiezen uit gas- en kolenbarbecues; 

een keuze die grotendeels wordt bepaald door het temperament van de kok. Want terwijl 

de een gaat voor het bedieningsgemak van de gasbarbecue waarmee je bliksemsnel de 

juiste temperatuur hebt, wil de ander liever een “sportievere” kolenbarbecue om wat 

traditioneler te barbecueën. 

Sommigen kiezen - logisch - voor een barbecue die makkelijk te transporteren is, 

terwijl anderen op een groter, vast model kunnen barbecueën. Welke warmtebron je 

ook kiest en hoe groot jou barbecue ook is, er zijn altijd mogelijkheden om de heerlijkste 

maaltijden te bereiden op de barbecue; of je nu gaat voor het verfijnde van schaaldieren, 

voor sappige koteletten of voor knapperig gegrilde kip - of iets heel anders.

 Eenvoudige en lekkere

Grill 
 ideeën voor de kampeerder
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KOTELETTEN MET 
VENKELBOTER EN -SALADE 

Ingrediënten: 4 koteletten van 250 g.
Venkelboter: 100 g. boter, gemalen 
venkel, kerrie, 40 g. broodkruim, zout, peper.
Venkelsalade: 2 stuks venkel, kruiden - 
bijv. peterselie, bieslook en salie, 1 appel, 
citroensap, olijfolie, zout, peper.

IN DE KEUKEN
1. Roer de gemalen venkel, de kerrie en het 
broodkruim door de zachte boter; de hoeveel-
heid venkel en kerrie hangt af van hoe sterk je 
het mengsel wilt maken. Breng dit op smaak 
met zout en peper. Verspreid het mengsel 
tussen twee stukken bakpapier. Rol het zo uit 
dat het twee millimeter dik is. Leg het geheel 
30 minuten in de vriezer.

2. Maak de salade klaar. Maak de venkel en 
de kruiden schoon. Snijd vervolgens de venkel 
in flinterdunne schijfjes. Gebruik hiervoor 
eventueel een mandoline (groentesnijder). 
Hak de kruiden fijn. Schil de appel, verwijder 
het klokhuis en snijd de appel vervolgens in 
dunne schijfjes. Roer alles door elkaar en voeg 
citroensap, olijfolie, zou en peper toe.

OP DE BARBECUE
1. Verwarm de barbecue voor (hoog, direct 
vuur). Laat de barbecue goed heet worden. 
Smeer het rooster goed in met olie en leg  
de koteletten op het hete rooster. Bak de  
koteletten 2-3 minuten aan beide zijden. 
Breng op smaak met zout en peper.

2. Vlak voordat de koteletten eraf gaan, leg je 
op elke kotelet een schijfje venkelboter over-
eenkomend met de grootte van de koteletten. 
Haal ze van de barbecue en laat ze 
3-4 minuten rusten voordat je ze samen 
met de salade serveert.

KIPSATÉ MET 
TORTILLA

Ingrediënten: 4 kipfilets, 3 dl. kokosmelk, 
sap van 1 limoen, 2 el rode kerrie, 1 teentje 
knoflook, 4 tortilla’s.  
Pindasaus: 1½ dl. grove pindakaas, 1 dl. 
kokosmelk, 2 el. rode kerrie, ½ tl komijn,  
1½ tl. suiker, sap van 1 limoen, 1½ el. vissaus.
Salade: daikon, wortels, komkommer, verse 
koriander, munt, limoen, geroosterd  
sesamzaad, chili.

IN DE KEUKEN
Laat de bamboestokjes min. 30 minuten 
weken in water.

1. Roer de kokosmelk, het limoensap en de 
rode kerrie door elkaar. Pel de knoflook, hak 
hem in stukjes en roer deze erdoor. Leg de 
stukken kip in de marinade en laat deze een 
half uur staan.

2. Maak de pindasaus klaar. Roer alle  
ingrediënten door elkaar en breng het  
geheel op smaak met vissaus.

Rijg de stukjes kip aan de stokjes en  
maak de salade klaar. 

OP DE BARBECUE
1. Verwarm de barbecue voor (middelhoog, 
direct vuur). Smeer het rooster in met olie  
en leg de stokjes erop. Bak het kippenvlees 
6-8 minuten aan beide zijden.

2. Warm tegelijkertijd de tortilla’s op. 
Combineer de tortilla’s met salade en andere 
bijgerechten en maak het af met kippenvlees 
en pindasaus.

GEGRILDE KREEFT - 
KLASSIEK BEREID

Ingrediënten: 500 g. langoustinestaarten
Brood: 40 g. gist, 7 dl. water, 35 g. zout, 400 g. 
durummeel, 600 g. tarwemeel.
Kruidenboter: 150 g. boter, 2 teentjes knof-
look, verse kruiden – bijv. dille, bieslook, kervel 
en peterselie.
Mayonaise: 2 st. eigeel, 1 e. azijn (estragon-, 
wijn-, of brandewijnazijn), 1 tl. zout, 3-4 d. 
druivenpittenolie, 50 g. bieslook.

IN DE KEUKEN
1. Pel de langoustines en verwijder de 
darmen. Leg ze in een ovenvaste schaal en 
bewaar ze in de koelkast voordat je ze grilt.
2. Maak vervolgens het deeg voor het brood 
als je het brood zelf wilt bakken. Los het gist 
op in het water. Voeg zout, durummeel en 
tarwemeel toe, steeds met kleine hoeveel-
heden tegelijk. Roer het geheel door elkaar 
tot een relatief stevig stuk deeg en laat dit 15 
minuten rijzen op een warme plek.
3. Pel de knoflook en hak deze fijn. Spoel de 
kruiden af en hak deze fijn. Roer beide door de 
zachte boter en zet de boter in de koelkast 
totdat je die gaat gebruiken.
4. Rol het deeg vervolgens uit tot een lange 
stokbroodvorm en snijd hem in plakjes. Leg de 
stukjes brood op een bakplaat met bakpapier. 
Laat dit nog 15 minuten narijzen.
5. Dan de mayonaise. Klop eigeel, azijn en 
zout tot een licht en luchtig geheel. Voeg 
vervolgens olie toe - rustig en met een dun 
straaltje. Breng op smaak. Spoel de bieslook, 
hak deze fijn en roer deze door de mayonaise. 
Zet dit in de koelkast.

OP DE BARBECUE
1. Verwarm de barbecue voor (hoog, indirect 
vuur). Plaats de ovensteen midden op het bar-
becuerooster en verwarm de barbecue tot een 
temperatuur van 250 graden. Leg de bakplaat 
op de ovensteen en bak de broden gedurende 
25-30 minuten onder een deksel. Haal ze eraf 
en laat ze wat afkoelen.
2. Verdeel wat kruidenboter over elke kreeft.
3. Verwarm de barbecue voor (hoog, direct 
vuur). Smeer het rooster goed in met olie. Leg 
de langoustine op het rooster met de rugzijde 
naar beneden. Grill deze één minuut en gril 
ze - kort - aan de andere kant. Direct serveren 
met mayonaise en brood.
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ISABELLA CARPET

ISABELLA COMFORT CARPET

ISABELLA GROUND SHEET

ISABELLA FLOOR

ISABELLA GROUND COVER

1
2
3

ISABELLA FLOORING CONCEPT
 

Bij Isabella realiseren wij ons dat er diverse kampeerders zijn en er een heleboel 

verschillende manieren zijn om te genieten van het leven op de camping.  

Daarom hebben wij een concept gecreëerd dat kan voorzien in alle gewenste 

mogelijkheden als het gaat om de ondergrond in de voortent.

 

Het Isabella Flooring Concept voorziet je in alle vloermogelijkheden of je nu een 

seizoenskampeerder bent, iemand die het hele jaar door kampeert, alleen de 

zomermaanden of een combinatie daarvan.

 

De materialen voor de ondergrond zijn hetzelfde, de samenstelling maakt het 

verschil en bepaalt zo of er optimaal wordt voorzien in jou wensen. 

 

Om de keuze eenvoudiger te maken, hebben wij ter inspiratie drie verschillende 

kampeersituaties op een rijtje gezet. Stuk voor stuk vragen ze om een andere 

samenstelling van de ondergrond in de voortent. Eén voor kort verblijf en twee 

situaties voor seizoenskampeerders.

 

Wij vragen je daarom om een ondergrond te kiezen op basis van je specifieke 

wensen als het gaat om onderhoud, comfort, stabiliteit en afwerking.

VOOR KAMPEERDERS 
die rondtrekken en die vooral kiezen voor comfort en 
eenvoudige reiniging adviseren wij:
 Isabella Ground Cover... beschermt de voortent tegen 

 opspattende gronddeeltjes en modder.

 Isabella Ground Sheet... houdt vocht vanuit de bodem tegen. 

 Isabella Carpet... voor een fraaie afwerking die makkelijk schoon  

 te houden is.

VOOR SEIZOENSKAMPEERDERS 
die altijd op dezelfde plek staan en die vooral 
kiezen voor comfort, een vaste ondergrond en 
eenvoudige reiniging adviseren wij:
 Isabella Ground Cover... beschermt de voortent tegen 

 opspattende gronddeeltjes en modder.

 Isabella Floor... voor een vaste, stabiele en effen vloer. 

 Isabella Ground Sheet... houdt vocht vanuit de bodem tegen. 

 Isabella Comfort Carpet... voor isolatie en comfort. 

 Isabella Carpet... voor een fraaie afwerking die makkelijk schoon  

 te houden is.

VOOR SEIZOENSKAMPEERDERS 
die op één plek blijven staan en die vooral 
kiezen voor comfort en eenvoudige reiniging adviseren wij:
 Isabella Ground Cover... beschermt de voortent tegen 

 opspattende gronddeeltjes en modder.

 Isabella Ground Sheet... houdt vocht vanuit de bodem tegen. 

 Isabella Comfort Carpet... voor isolatie en comfort. 

 Isabella Carpet... voor een fraaie afwerking die makkelijk schoon  

 te houden is.
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PHTHALATEfree
Isabella Carpet

1 2 3 4 5 6

ECO
FRIENDLY

CUTS W/O
FRAYING

FLAME
RETARDANT

LOW 
WEIGHT

UV
RESISTANT

WATER
RESISTANT

VERY
COMFORTABLE

EASY
TO CLEAN

HIGH
DESIGN

EASY
TO HANDLE

PRETTIGE ONDERGROND VOOR JE VOORTENT 
Isabella Carpet tapijten zijn een soepel geweven tapijt bestaande uit een sterke nylondraad omwonden met pvc en zijn in een 
warmtepers nabehandeld. Het tapijt is zonder te rafelen op maat te snijden. Ze zijn licht van gewicht en kunnen gemakkelijk 
worden opgevouwen en gereinigd. 
 
Premium Mooi design in hoge kwaliteit. 
Regular Grote keuze in de middenprijs klasse. Light Economietapijt in de topklasse. 
 
Premium 1. Sol 2,5-3,0-3,5 m. 2. Frigg2,5-3,0-3,5 m.  
Regular 3. Freja/Light Grey 2,5-3,0 m. 4. Idum/Dark Grey 2,5-3,0 m. 5. Trud/Blue 2,5-3,0 m. 
Light 6. Grid 2,5 m. 

IsaGrip (900060290) 
IsaGrip is een clip voor 
het vastmaken van 
tapijt en ondergrond. 
IsaGrip is eenvoudig  
te monteren zonder 
dat het kleed  
beschadigd raakt.
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ISABELLA CARPET

ISABELLA COMFORT CARPET

ISABELLA GROUND SHEET

ISABELLA FLOOR

ISABELLA GROUND COVER

Comfortabele onderlagen, laag op laag eerst leg je Ground Cover als onderlaag uit om vuil 
tegen te gaan. Daarna breng je Isabella Floor aan in de gehele voortent. Voor de ingangen zijn 
drempels en hoekstukken verkrijgbaar. Een Comfort Carpet houdt warmte vast, is zacht en heeft 
een aangenaam loopcomfort. Tenslotte wordt het fraaie voortenttapijt aangebracht, dat  
makkelijk schoon te houden is. 
 
Isabella Ground Cover is een perfect grondtapijt - het beschermt de voortent tegen  
opspattende gronddeeltjes tijdens regen en vereenvoudigt het schoonmaken van de slikranden 
aanmerkelijk. Leverbaar in rollen van 2 x 18 meter (36 m²). 
 
Isabella Comfort Carpet is een zacht verend, isolerend ondertapijt dat, aangebracht onder het 
voortenttapijt, de koude en vochtigheid tegengaat. Leverbaar in rollen van 1,5 x 15 m. (22,5 m²). 
 
Isabella Ground Sheet Het Isabella grondzeil is verkrijgbaar in verschillende maten passend 
in de voortent. Deze kun je plaatsen onder het voortenttapijt en beschermt tegen vuil van de 
bodem. Het Isabella grondzeil heeft versterkingen in de hoeken met een opening om een haring  
te plaatsen, zodat het grondzeil niet onnodig beschadigd wordt. Kleur: Antraciet.

 
Isabella Floor  
Breng je veel tijd door in de voortent, dan is het prettig als de vloer egaal is en het tapijt mooi 
strak ligt. Isabella Floor biedt talrijke voordelen. Het is zonder gereedschap makkelijk te leggen, 
omdat de elementen zijn uitgerust met een kliksysteem waarmee zij simpel aan elkaar vebonden 
worden. De elementen zijn bijzonder duurzaam , makkelijk op te slaan, handzaam en licht van 
gewicht (1,1 kg).  Isabella Floor heeft bovendien het voordeel dat je er drempels en hoekdelen op 
aan kunt brengen Dat geeft de vloer niet alleen een fraai aanzicht, maar is ook bijzonder praktisch 
voor rolstoelgebruikers en gezinnen met een kinderwagen.

De verschillende typen  
drempels en hoekstukken die voor Isabella Floor  
leverbaar zijn, geven de vloer een fraaie finishing touch. Isabella Floor heeft een vernuftig verbindingssysteem.
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1. Een deurmarkies biedt bescherming tegen de wind bij de toegangsdeur en is verkrijgbaar in bijpassende kleuren voor de voortenten van Isabella.  
(Afbeelding Commodore) 2. De Penta Black deurmarkies. Geschikt voor de Penta voortent. Hij is gemaakt van pvc en zorgt voor een goede beschutting bij 
de deur 3. Het Netfront is een gaaswand voor het front van de voortent. Ideaal voor de warme zomerdagen. Een universele wand welke zowel links als 
rechts in het front van de standaard 250 en 300 diepe voortent modellen past. Het Netfront is eenvoudig te monteren achter de originele voorwand en wordt 
doormiddel van nylonhaken aan de stangen bevestigd. Het netfront is leverbaar in de maten G14 tot en met G20 voor voortenten vanaf 2004 en heeft een 
grijze kleurstelling 4. Universele wielkastafdichting voor de caravan. Om het interieur van je caravan tegen tocht en kou te beschermen, is een goede 
wiel kastafdichting noodzakelijk. De universele wielkastafdichting van Isabella is verkrijgbaar en geschikt voor alle caravans. De wielkastafdichting is 
schroefloos, dus je hoeft voor de montage geen gaten in de caravan te maken. Hij wordt op de zijkant van de caravan bevestigd met een rail en sterk 
hechtende dubbelzijdige tape. De wielkastafdichting is verkrijgbaar in de breedtes 150 of 75 cm. en is in hoogte verstelbaar. Als het nodig is, kan de rail  
worden ingekort. 75 cm. (481100075) 150 cm. (481100150) 5. Een zijdeel van gaas voor montage aan de zijdakstang. Dit maakt het mogelijk het 
bestaande zijdeel in het geheel te vervangen door een insectenhor over de volle breedte. Een echte uitkomst in een warm klimaat waar goede doorluchting 
een must is. Het zijdeel van gaas is leverbaar voor tenten met een zijdiepte van 2,5 of 3,0 m.
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1. De scheidingswand van gecoat polyester met raam is verkrijgbaar voor alle voortenten met een diepte van 2,5 m. 3,0 m. of 3,5 m. (aangepast model t.b.v. 
Penta). Als je de voortent over de gehele breedte wilt gebruiken, kan het volledige binnenpaneel worden afgeritst. Mogelijkheid voor montage van gordijnen 
rechtstreeks op de scheidingswand 2. Raammarkies met zonnefilter met zonnefilter, houdt het zonlicht tegen terwijl je vrij zicht naar buiten behoudt. De 
markies is in twee breedtes leverbaar: 190 cm. of 215 cm. in de kleur antraciet. Het meegeleverde frame is makkelijk te plaatsen en past op praktisch elke 
caravan. Met het Band-it™ Softgriphandgreep systeem is de raammarkies snel en eenvoudig aan te brengen 3. Set Aluminium regengoten met afvoer, 
voorkomt dat vuil en water langs de zijdelen stromen. In 3,0 m. 3,5 m. of 4,0 m. lengte leverbaar 4. Een stormzekeringsset (900060195) zekert voortenten 
extra goed bij krachtige windvlagen en voorkomt slijtage aan het tentdoek. 5. Hercules Triple ™ (900060453) het ultieme hulpmiddel voor het afspannen 
van de tent stangen 6. Een Binnenhemel beperkt condens vorming tot het minimum en werkt vochtregulerend. Wordt aanbevolen voor kamperen in het  
voor- en naseizoen. Met uitsparing voor lamp. Het wordt gemonteerd met Termo-Fix-beslag en is verkrijgbaar voor de modellen Prisma, Penta, Universal en 
Winter en alle voortenten met een diepte van 2,5 of 3,0 m. 7. Winterzekeringset om de voortent en het frame bij grote hoeveelheden sneeuw te beschermen. 
De set bestaat uit twee extra dakstangen, FixOn II en drie steunstangen. Verkrijgbaar voor de Winter en Universal modellen.
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Heel erg bedankt
namens ons allemaal
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Wij zijn de mensen achter Isabella. Kamperen zit ons in het bloed.  

Daarom doen wij er alles aan om een uniek product te maken.  

Wij weten hoe belangrijk dat voor je is.

Onze trots en passie zitten in het handwerk. Dat begint al bij de materialen, 

die nauwkeurig worden geselecteerd en getest, uitgesneden, gestikt,  

verpakt, gecontroleerd en van hieruit naar de winkels gaan.  Wij denken na 

over elk detail, zichtbaar én onzichtbaar.

Wij zijn trots op onze tradities en hebben in de loop der tijd vele unieke  

constructie- en stiktechnieken ontwikkeld. Technieken die niemand ons  

nadoet en die je niet zomaar even onder de knie hebt. Maar wij doen het 

liever goed dan dat wij de makkelijke oplossingen kiezen.  

Isabella is handwerk. Elke Isabella-voortent is het resultaat van goed 

handwerk en gevoel voor kwaliteit bij de selectie van de materialen: de stof, 

de ritssluitingen en de rest. En dan kunnen wij ook nog eens anders denken; 

innovatief en creatief zijn.

Aan alle producten zijn vele uren werk besteed. Alles gebeurt met handwerk 

volgens de juiste principes. Bij ons kan een machine niet de plaats innemen 

van mensen. Alle producten zijn afhankelijk van “fingerspitzengefühl” en de 

droom van het vrije leven op de camping. 

Namens ons allemaal bedankt voor iedereen  

die in de loop der tijd ons goede handwerk heeft  

weten te waarderen!



Zinox

Zinox MegaFrame

CarbonX Zinox Zinox
MegaFrame

CarbonX™ GLASFIBER FRAME
Dit unieke tentframe is ontwikkeld in sa-
menwerking met de fabrikant Exel. Het met 
koolvezels versterkte glasfiber frame is bijzon-
der geschikt voor de rondtrekkende caravan-
ner, maar ook voor de seizoenkampeerder, 
omdat het licht en volledig corrosievrij is. Alle 
CarbonX tentframes worden met IsaFix stang-
klemmen geleverd. Door de ingebouwde IsaFix 
behoudt elke stang zijn positie. Na één druk op 
de handgreep verraadt een zachte “klik” dat 
IsaFix de stang geborgd heeft. Ongeacht tem-
peratuur of spanning ervaar je door één druk 
op de handgreep een volledige zekere stop.

Zinox™ STAALBUIS FRAME
Bestaat uit ISO gecertificeerd hoog waardig 
staal. Het frame heeft zowel in- als uitwendig 
een heetzink- behandeling gekregen voor een 
extra lange levensduur en een optimale  
mechanische belastbaarheid. Door zijn 
bijzondere sterkte is het Zinox staalbuis frame 
bij uitstek geschikt voor het seizoenkamperen. 
Het wordt bij alle Universal modellen en win-
tertenten meegeleverd, omdat het kamperen 
in het na-seizoen met weersomstandigheden 
zoals storm en sneeuwval hoge eisen stelt 
aan de stabiliteit van de voortent. Alle Zinox 
tentframes worden standaard met de T-Rex 
stangklemmen geleverd.

Zinox™ MegaFrame 
Het Zinox MegaFrame is een krachtig  
staalbuisframe (materiaaldikte: 32 mm. 
/1,2 mm.) met gelaste hoeken en dubbele 
schroefvergrendeling op de stokken.  
Het MegaFrame is bestand tegen krachtige 
stormen, sneeuwval en grote hoeveelheden 
regen. Standaard geleverd bij de voortent 
Prisma en optioneel bij de Penta te bestellen. 
Het Zinox MagaFrame 300 past aan alle 3,0 m. 
diepe voortenten en kan ook gebruikt worden 
voor tenten met een diepte van 2,5 m. Het 
Zinox Mega Frame 300 wordt geleverd incl.  
2 extra bovenleggers en 1 Hercules 32,5 mm.

IsaFix™ STANGKLEMMEN 
Rust hiermee je CarbonX frame uit! Het IsaFix 
is eenvoudig aan te brengen aan alle Isabella 
CarbonX en glasfibertentframes en vervangt 
telescoopverbindingen en vleugelmoeren. Het 
makkelijk en efficiënt afspannen van de voor-
tent wordt nu een fluitje van een cent.

T-Rex™ STANGKLEMMEN 
De T-Rex is eenvoudig aan te brengen aan alle 
Isabella staalbuis frames met een diameter 
van 26 mm.  Het zet zich vast en houden de 
stangen afgespannen onder alle  
weersomstandigheden, met één druk op de 
handgreep en een discrete ”klik”.

OPBOUW VAN EEN CarbonX STANG

1. Glas- en koolvezels in lengterichting
2. Kruislingse wikkeling
3. Glasvezels in de lengterichting
4. Kruislingse wikkeling (met de klok mee) 
5. Kruislingse wikkeling (tegen de klok in)
6. Beschermende laklaag

OPBOUW VAN EEN  
ZINOX-STAALBUIS STANG

1. Doorzichtige lak
2. Aluminium/zink
3. Staal
4. Aluminium/zink
5. Transparante lak

MAGNUMMINOR  ALS GROTE DEELTENTHELE TENT 
ALS KLEINE  
DEELTENT

Om de juiste maat voortent te bepalen, dien je de volgende gegevens te weten: model, bouwjaar en de  
A maat (omloopmaat) van de caravan. Plaats de caravan op een vlakke ondergrond. Meet de lengte 
vanaf de grond, door de caravanrail heen en weer rechtstreeks terug naar de grond (ca. 30 cm van de 
zijkant). Dit gaat heel eenvoudig met behulp van een koord (zie de schets). Voor de Universal modellen 
en de wintertent heeft de A-maat geen betekenis. Alle hele tenten van Isabella kunnen ook als deeltent 
worden toegepast (bijvoorbeeld bij een grotere caravan). In dat geval verkrijgt u met behulp van een 
ansluitingset (accessoire) een optimale aansluiting aan de caravanwand.

MAGNUM 250 COAL 36,5

MINOR 28,3

UNIVERSAL 420 COAL 51,5

UNIVERSAL 360 COAL 46,0

WINTER 28,3

SHADOW
500 400 360 300 240

5,3 4,8 4,5 3,7 3,6

CA.-GEWICHT (KG)

PRIJSGROEP 10 12 13 14 16 18 19 20 21 22 23

Isabella grootte 675 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200
Geschikt voor A-maat van t/m 666-685 736-760 786-810 836-860 886-910 936-960 986-1010 1036-1060 1086-1110 1136-1160 1186-1210

Isabella grootte 700 775 825 875 915 962 Speciel 1015 1075 1125 1175 1225
Geschikt voor A-maat van t/m 686-715 761-785 811-835 861-885 901-925 948-972 1001-1025 1061-1085 1111-1135 1161-1185 1211-1235
Isabella grootte 725 925 975 1025
Geschikt voor A-maat van t/m 716-735 911-935 961-985 1011-1035

Isabella grootte 940 989
Geschikt voor A-maat van t/m 926-950 975-999
Incl. Zinox (A)/CarbonX (B) frame/
MegaFrame (C) A B A B A B A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C

PRISMA 96,0 97,0 119,2 120,7 137,0 137,5

PENTA THIRTY 52 76 56,6 83,3 69,0 93,2 71,0 95,2 83,3 112,2 84,3 113,2 90,6 123,3 91,4 124,1

COMMODORE SEED 49,3 41,5 49,3 41.5 68.4 54,5 45,0 68,5 61,5 50,0 75,5 63,0 51,5 77,0 69,6 56,5 88,0 71,1 58,0 89,5 79,5 63,5 99,0

COMMODORE INSIGNIA 49,3 41.5 68.4 54,5 45,0 68,5 61,5 50,0 75,5 63,0 51,5 77,0 69,6 56,5 88,0 71,1 58,0 89,5

AMBASSADOR EMOTION 49,3 36,8 45,4 38,3 49,8 42,2 56,5 46,0 58,0 47,5 64,0 52,5 65,7 57,4

AMBASSADOR SEED 43,9 36,8 45,4 38,3 49,8 42,2 56,5 46,0 58,0 47,5 64,0 52,5 65,7 57,4

CAPRI COAL 32,5 27,5 33,3 28,3 36,0 31,0 43,1 36,0 44,6 37,5 49,8 42,0 56,5 46,0 58,0 47,5 63,9 52,4 65,5 54,0

SUN SHINE 22,2 17,2 24,7 18,4 25,1 18,8 26,0 21,1 29,9 21,4 30,1 21,6 30,7 23,9 31,1 24,3

SUN SHINE FRONT 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 9,0 9,0 9,0

ECLIPSE 8,7 8,9 9,2 9,5 9,6 9,9 Zijdeel: 2,5

CA.-GEWICHT (KG)
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 936-1035 · G18-19

300 230

380

A900-A1225

Cube Creme Urban Sand Bowline Grey

Isacryl is een door-en-door (d.w.z. tot in de vezel) gekleurd acryl-
materiaal met een structuurweefsel en een krachtige kwaliteit. 
Isacryl heeft door de kleuringsmethode de maximaal realiseerbare 
kleur- en lichtechtheid.  Door de dichtheid van het weefsel en de 
volledige impregnering is binnendringen van water uitgesloten. 
Isacryl is echter tegelijkertijd een ademend materiaal dat voor een 
optimaal binnenklimaat in de voortent zorgt.
Isacryl Light is een extra licht acrylmateriaal en daardoor bijzonder 
geschikt voor reizende kampeerders.
IsaTex is een krachtig, gecoat polyestermateriaal met een fraaie 
oppervlaktestructuur. Het materiaal is exclusief ontwikkeld voor 
en door Isabella in samenwerking met een van de toonaangevende 
Europese textielproducenten. De voordelen van IsaTex zijn onder 
andere dat het materiaal bijzonder slijtvast is en, zeker niet onbe-
langrijk, makkelijk schoon blijft en te reiningen is.
IsaLite is een gecoat polyestermateriaal dat slijtvast, licht van 
gewicht en makkelijk schoon te houden is.
PVC/Polyester is zeer sterk en waterdicht materiaal
Het raamfolie is de beste die op de markt verkrijgbaar is. Bij be-
paalde modellen is het raamfolie bovendien getint om het zonlicht 
te dempen en in de Universal en Winter tenten wordt een folie 
gebruikt die bestand is tegen extreme vorst.
In alle voortenten van Isabella is voor het dak gebruik gemaakt van 
een krachtig polyesterproduct met acrylaatcoating, voorzien van 
een toplak om aankoeken van vuil tegen te gaan. Het dakdoek is 
volledig geïmpregneerd en uitgevoerd in 3 lagen (met uitzondering 
van de Capri die met het oog op het gewicht en het reisgemak 2  
lagen heeft). Het dak is met kapnaden gestikt, zodat het dak be-
stand is tegen de zwaarste neerslag. Het patroon aan de binnen-
kant zorgt voor gezelligheid binnen, terwijl tegelijkertijd verontrei-
nigingen aan de buitenkant minder zichtbaar worden.
Alle voortenten van Isabella worden inclusief gordijnen geleverd 
en bij de unieke Prisma voortent kunt u zelfs uit twee verschillende 
gordijndessins kiezen. De gordijnen zijn nauwkeurig afgestemd op 
de kleuren van de voortent, zodat het geheel harmonie uit straalt. 
Door het speciaal ontwikkelde gordijn systeem zijn ze eenvoudig 
op te hangen en te sluiten. Alle gor dijnmaterialen van Isabella 
hebben een nabehandeling ondergaan, zodat ze bestand zijn tegen 
bijvoorbeeld schimmel en vocht die vooral bij temperatuurverschil-
len ontstaan. Deze speciale nabehandeling kan na het wassen weer 
worden teruggebracht door het gordijn te strijken.

TECHNISCHE AFBEELDINGEN

TECHNISCHE AFBEELDINGEN
Tekeningen front en zijdelen
Getal Geeft omloopmaat van-tot aan (cm) Prijsgroep (G)
Rode punten Aantal dakstangen.
Rode streep Ritssluiting voor uitneembare en neerrolbare tentdelen.
Grijs venster Insectenhor met folie vensterflappen.

Plattegronden 
Pijlen boven en beneden + getal Diepte van het 
vloeroppervlak. 
Pijlen links en rechts Breedte van het vloeropper-vlak 
(alleen bij deeltenten. aangegeven)  
A-getal Verkrijgbaar in Isabella A-maten van-tot (cm) 
(alleen aangegeven bij hele tenten) 
Rode streep Uitneembare en neerrolbare tentdelen.  
Gestippelde buitenlijnen Petluifel.
Zwarte hoekjes Deuropeningen.

Isacryl  
Bijzonder  
kleurvast en 
ademend  
acryl materiaal 
295 g/m2

Isacryl Light 
Lichtgewicht,  
bijzonder  
kleurvast en 
ademend 
acryl materiaal  
260 g/m2

UITMUNTENDE MATERIALEN 

Isabella maakt uitsluitend gebruik van de beste materialen, geproduceerd door ’s 
werelds toonaangevende leveranciers.
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Dak (A) · Doek (B)·Sokkel (C) A B B+C B A A B C A C
PRISMA 290 285 380
PENTA THIRTY 295 285 380
COMMODORE SEED 295 285 380
COMMODORE INSIGNIA 295 285 380
AMBASSADOR SEED 295 285 380
AMBASSADOR EMOTION 240 285
CAPRI COAL 260 240 350
MAGNUM 250 COAL 295 285 380
MINOR 240 260 350
UNIVERSAL 360 COAL 295 380 380
UNIVERSAL 420 COAL 295 285 380
WINTER 520 380 380
SUN SHINE 195 195 195

SUN SHINE FRONT 195

GORDIJNEN

IsaTex  
Bijzonder onder-
houdsvriendelijk 
acrylmateriaal 
240 g/m2

IsaLite  
Bijzonder licht en 
onderhouds- 
vriendelijk  
materiaal.

PVC/Polyester  
Zeer sterk  
waterdicht  
materiaal

CarbonX  
Lichtgewicht 
frame met  
IsaFix- 
stangklemmen

Robuust Zinox  
staalbuis frame 
met T-Rex- 
stangklemmen

Mogelijkheid 
voor het extra 
sterke Zinox 
MegaFrame, 
een staalbuis-
frame van 32 
mm met  
gelaste  
hoeken en  
dubbele  
schroefver- 
grendeling

Gecoat  
polyester  
licht en  
gemakkelijk  
te onder- 
houden  
materiaal

Isacryl
260 g/m2

LIGHT
IsaLite
195 g/m2

PVC
Polyester

IsaTex CarbonX Zinox Zinox
MegaFrame

Coated
polyester

Isacryl
295 g/m2
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A. Typhoon™ stormlijnen worden bij en-
kele modellen standaard meegeleverd.   

B. DropStop™ afdichtringen zijn geschikt 
voor alle ogen in het dak.   

C. FixOn™ schroefloze dakstang-ogen 
zijn ontworpen voor een flexibele 
en optimale positie van de daklig-
gers. FixOn Multi wordt standaard 
geleverd bij de Prisma, Magnum, Minor, 
Universal 360, 420 Coal, Shadow Side 
& Winter. Alle overige modellen zijn 
voorzien van de FixOn II.  

D. Minder slijtage door extra krachtige 
versterkingsstukken (op sommige 
plekken zelfs dubbel). In alle afspan-
ringen zijn inwendige PVC versterking 
genaaid om de trekkracht van de 
rubberen spanners probleemloos te 
weerstaan.   

E. Alle Isabella voortenten zijn voorzien 
van deurbinders met drukknopen.   

F. Ophanging van gordijnen. Isabella heeft 
een speciaal systeem ontwikkeld voor 
het makkelijk ophangen en afhalen van 
gordijnen.  
 

G. Om de gordijnen helemaal af te maken, 
worden alle gordijnen van Isabella  
geleverd met tiebacks in dezelfde stof 
als de gordijnset. De tiebacks bevestig 
je eenvoudig met een drukknoop op de 
ingenaaide banden in de voortent. 

H. Uiterst duurzame en veerkrachtige 
Isa Flex™ rubber tentringen zijn  
reeds voorgemonteerd bij alle bij  
alle Isabella voortenten en luifels.   

I. De variabele aansluitdriehoek met 
extra passtrook zorgt ervoor dat 
de voortent praktisch aan elk type 
caravan past.   

J. De met een automaat genaaide  
daknaad is voorzien van een dubbele 
zoom en is 100% nauwkeurig geplaatst 
Een speciale snit in de dakrondingen 
minimaliseert vouwen in het dak en  
vereenvoudigt het afspannen van  
de tent.   

K. Aan de PVC stormafspanningsdriehoek 
kunnen de IsaLink™ stormlijnen wor-
den bevestigd, zodat de tent optimaal 
bestand is tegen krachtige wind.   

L. De stevige, afgedekte ritssluitingen 
laten absoluut geen regenwater 
doordringen.   

M. De naar binnen liggende tochtstrook 
verhindert het tochten in de voortent. 
Als het tapijt over de tochtstrook 
wordt gelegd, kan de wind van buiten 
geen kant uit. Tegelijkertijd wordt 
hiermee de juiste rek van de rubberen 
spanners bereikt.   

N. Voor een goede ventilatie en het  
reduceren van condenswater is in  
alle Isabella voortenten gezorgd.  
Ook insectenhorren bij diverse type 
dragen daartoe bij.   

O. Door het voetje van de staander te 
plaatsen in het regelsnoer, verkrijgt  
de tent een gelijkmatige afspanning  
en wordt slijtage voorkomen. 

P. De exclusieve opberg- en transporttas 
voor de voortent alsmede het foedraal 
voor de tentstokken en haringen zijn 
standaard. Alle Isabella voortenten 
worden met gordijnen, caravan-tochts-
trook en standaard wielkast-afdekking 
met drukknopen, alsmede een uitvoeri-
ge gebruiksaanwijzing en gedetailleer-
de tentframe afbeelding geleverd. 

Q. Het frame is bij de voortenten van  
Isabella voorgemonteerd om de 
opbouw gemakkelijk te maken. Het 
CarbonX glasvezelframe is voorzien 
van IsaFix stangklemmen en het  
Zinox stalen frame van T-Rex stang- 
klemmen. Door deze stangklemmen 
zet je de voortent makkelijk en  
probleemloos op.
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www.elas.dk

Flexible  by the metre…

Isabella A/S behoudt zich het recht voor om tussentijdse  

verbeteringen of wijzigingen aan te brengen aan de producten.  

Voor eventuele drukfouten zijn wij niet aansprakelijk. Wij maken 

je erop attent dat er door druktechnische redenen kleurverschillen 

kunnen ontstaan in de afbeeldingen.

Copyright © 2015 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 maanden door de 

voortent te registeren op www.isabella.nl

LEVERANCIER VAN SOKKELWAAR

LEVERANCIERS VAN TENTDOEK

LEVERANCIER VAN KANTEN- EN SPECIAALBAND

LEVERANCIER VAN FRAMES

LEVERANCIER VAN KANTENBAND LEVERANCIERS VAN VENSTERFOLIE

LEVERANCIERS VAN GORDIJNENSTOFFEN LEVERANCIER VAN NAAIGAREN

LEVERANCIERS VAN RITSSLUITINGEN



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
Tel. +46 (036) 353700
info@kamafritid.se

SUOMI
Kama Fritid Oy
Aurinkokuja 5
FI-33420 Tampere
Tel. +358 (0) 45 1241885
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 

info@isabella.net · www.isabella.net

ISABELLA IMPORTEURS


