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PASSION

CAMP-LET PASSION
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Met de Camp-let Passion kun je er waar en wanneer je wilt op uit trekken en van de prachtige
natuur genieten. Passion geeft een grenzeloos gevoel van vrijheid. Je krijgt dan een compacte en ruime vouwwagen die eenvoudig op te zetten is en met voldoende plek voor het hele
gezin. Oftewel: de Camp-let Passion is een trouwe reisgenoot voor in de natuur.
Met Passion krijg je een Camp-let met een nieuwe uitstraling, een nieuw design en nieuwe
kleuren: stoer en Scandinavisch. Het model is vernieuwd en heeft o.a. een goed binnen
klimaat door de lichtbanen in het dak en uitgebreide ventilatie mogelijkheden. Met andere
woorden: een ideale vouwwagen voor mensen met een passie voor een enerverend buitenleven. Als je eenmaal een Camp-let Passion hebt geprobeerd, kun je niet anders dan er
verliefd op worden. Durf je het aan?
Uitneembare/neerrolbare delen: Front en zijkanten kunnen er helemaal uit worden
geritst, daardoor verandert de voortent in een ruime luifel.
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Bijzondere details: Vast gemonteerde uitsteek, goede ventilatie8, nieuwe afgeronde
vorm van de tent4, nieuw design aluminium velg, nieuw design wielkastomlijsting, nieuwe
functionele disselbak (optioneel)
Standaard geleverd met: Organizer met zakken (net)6, bagageruimte gesloten en open
bagageruimte met rechtstreekse toegang tot opbergruimte onder de wagen7. 1 veranda
stang, donkere slaapcabines (extra ruim), donkere matrassen, geïntegreerde gordijnen5,
garderobestang, aluminium velgen.
Opties voor de Passion: Annex Passion met geïntegreerde gordijnen en v entilatie3,
 assion keukenluifel, Passion zonneluifel1 + Front2, Allround-keuken of DeLuxe-keuken.
P
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PASSION ZONNELUIFEL
De Passion zonneluifel bevestig je met een rits aan de vouwwagen en biedt vele mogelijkheden voor schaduw en extra overdekte verblijfsruimte. Voor luwte rits je de zijkanten met
gordijnen er eenvoudig in.
FRONT VOOR PASSION ZONNELUIFEL
Met het front maak je van de Passion zonneluifel eenvoudig en snel een volledig geïntegreerde voortent, waardoor een grote en prettige verblijfsruimte ontstaat. Het front is
voorzien van een rits. De gordijnen bieden goede ventilatiemogelijkheden met horrengaas.
PASSION ANNEX
Grote en ruime extra cabine, die je aan beide kanten van de vouwwagen kunt bevestigen.
De Passion annex heeft een waterdicht PVC-grondzeil en een raam met ventilatiemogelijkheid en geïntegreerd gordijn.
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PASSION KEUKENLUIFEL
Passion heeft standaard een mogelijkheid voor een buitenkeuken. Met de Passion
keukenluifel krijg je de optimale oplossing voor een buitenkeuken; met beschutting bij
regen en schaduw als de zon schijnt. De keukenluifel bevestig je met de dakrits en heeft
een gebogen front.
TECHNISCHE AFBEELDINGEN
2-6

323 × 160 × 95 cm

2 x 140 x 200 cm

KLEUREN
Flax

Steel
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MATERIAAL
L: 575 - B: 400 – H: 230 cm

Isacryl

295 g/m2

150 cm

Isaroof

Light
240 g/m2

Zinox

CarbonX

150 cm
18 m 2
240 cm
Zonneluifel

Goedgekeurd totaalgewicht: 500 kg
Laadvermogen met remmen: 200 kg
Laadvermogen zonder remmen: 216 kg
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DREAM

CAMP-LET DREAM
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De Isabella Camp-let Dream is bedoeld voor mensen die regelmatig willen verplaatsen of
die aan het begin van hun campingleven staan. Dream is de ideale vouwwagen voor avonturiers die ernaar snakken om het buitenleven te gaan ervaren.
De Isabella Camp-let Dream is een nieuw model met nieuwe Scandinavische kleuren. Je
krijgt een compacte vouwwagen die je snel kunt opzetten en afbreken. Bovendien krijg
je extra comfort. Je ervaart een goed binnenklimaat dankzij het ademende arcyldoek de
ventilatie in de slaapcabines en boven de keuken. Ook kun je extra ruimte toevoegen met
een annex. Kortom: Dream is een uitstekende manier om je eigen campingdromen tot leven
te laten komen.
4
Uitneembare/neerrolbare delen: Front één links zijkant kunnen er helemaal uit
worden geritst
Bijzondere details: Goede ventilatie7, nieuw design aluminium velg6, nieuw design
 ielkastomlijsting, nieuwe functionele disselbak (optioneel)
w
Standaard geleverd met: Organizer met zakken (grijs)3, bagageruimte (zwart)4,
1 verandastang, slaapcabines, matrassen, gordijnen Collage Blue5, garderobestang,
aluminium velgen.
Opties voor de Dream: Annex Sand, zonneluifel Living plus Sand2 + Front1, kuipzeil met
klittenband. Allround-keuken of DeLuxe-keuken.
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LIVING PLUS SAND
Living Plus Sand bevestig je eenvoudig met de dakrits aan de Camp-let Dream. Je krijgt
dan een grote overdekte buitenruimte met bescherming tegen wind en zon. Als je wilt dat
de verblijfsruimte wat meer open is, kun je de vaste zijkanten openritsen en oprollen.
FRONT VOOR LIVING PLUS SAND
Met dit front maak je een eenvoudige voortent. In combinatie met de zonneluifel ontstaat
een grotere en erg handige verblijfsruimte in de Camp-let Dream. Bij het front hoort ook
een gordijnset naar keuze (Cube Creme of Collage Blue) voor beide zijkanten in de Living
Plus Sand en het front.
ANNEX SAND
De praktische Annex Sand biedt ruimte voor extra slaapplaatsen of opbergen. De Annex
Sand heeft een waterdicht PVC-grondzeil en kan van de rest van de vouwwagen worden
afgesloten.

TECHNISCHE AFBEELDINGEN
2-6

323 × 160 × 95 cm

6

KLEUREN

2 x 140 x 200 cm

Steel

Grey
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MATERIAAL
L: 550 × B: 400 cm

Isacryl

295 g/m2

Isaroof

Light
240 g/m2

Zinox

120 cm
17 m 2
200 cm
Zonneluifel

Goedgekeurd totaalgewicht: 500 kg
Laadvermogen met remmen: 208 kg
Laadvermogen zonder remmen: 228 kg
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CAMP-LET

Keukens voor Camp-let
Keuze uit 2 keukenmodellen

DELUXE-KEUKEN
– extra veel ruimte voor het kokkerellen
Als je onderweg een voortreffelijke maaltijd wilt bereiden, is een
Deluxe keuken de perfecte uitgebreide keuken voor jou.
Alles wat je nodig hebt om als een echte chef-kok bezig te zijn.
Een Deluxe keuken staat stevig en heeft een efficiënte werkruimte.
De Deluxe keuken is ontworpen met 2 slimme opbergruimtes en 2
functionele uittrekladen voor bestek en andere keukenspullen.
De keuken is inclusief: opvouwbare afwasbak, opvouwbare watertank, losse oplaadbare kraan met waterpomp, kraan en douchekop.
Extra verkrijgbaar: Als je nog meer keukenruimte nodig hebt, kun je
een extra zijwerkblad kopen.
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KEUKENS

ALLROUND-KEUKEN
– onderweg makkelijk koken
Met een Allround keuken krijg je een functionele keuken met alles
wat je nodig hebt om onderweg een goede maaltijd te bereiden.
De keuken heeft twee gasbranders en een groot werkblad met een
opvouwbare spoelbak, zodat je kunt snijden en koken. Onder het
werkblad zitten 2 slimme opbergruimtes voor bijvoorbeeld servies
en keukenspullen.
De keuken is inclusief: opvouwbare afwasbak, opvouwbare watertank, losse oplaadbare kraan met waterpomp, kraan en douchekop.
Extra verkrijgbaar: Als je nog meer keukenruimte nodig hebt, kun
je een extra zijwerkblad kopen.
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CAMP-LET

Accessoires

CAMP-LET DISSELBAK
– extra opbergruimte onderweg
Met een ruime disselbak heb je onderweg ruimte voor alles, aangezien deze
extra opbergruimte oplevert. De disselbak heeft flexibele ruimtes, dus je
kunt je spullen organiseren zoals jij dat wilt. De bak is perfect voor het opbergen van haringen, kabels, de gasfles, de koelbox en andere spullen waar
je makkelijk bij wilt kunnen.
Het design is eenvoudig en de lijnen van de Camp-let zijn doorgevoerd in de
disselbak en passen perfect bij je vouwwagen. De disselbak kan net als je
Camp-let worden afgesloten, zodat je rustig weg kunt gaan.
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ACCESSOIRES

LICHTGEWICHT DAKKOFFER
Meer bagageruimte tijdens transport
met handig kliksysteem. In twee maten
verkrijgbaar.

FIETSENREK
Neem uw fietsen gewoon mee op
vakantie. Verkrijgbaar voor 2,3 of 4
fietsen.
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Inspiratie voor je Camp-let vakantie
OPVOUWBARE KLEDINGKAST
Ruime kledingkast met planken en stang.
Eenvoudig te combineren.
Afmetingen: 143 x 50 x 50 cm
Gewicht: 9.0 kg
Belasting: 30 kg.
700006265

TAFEL OPVOUWBAAR
Tafel verstelbaar in twee
hoogtes, Alu-frame met 1
verstelbare tafelpoot. Inclusief handige transporttas.
Belasting: 30 kg.

120 X 80 CM
Afmetingen
ingeklapt:
80 x 60 x 10 cm.
Hoogte: 54/70cm
Gewicht: 7,1 kg.
700006229
120 X 60 CM
Afmetingen
ingeklapt:
60 x 60 x 10 cm
Hoogte: 54/70cm
Gewicht: 6,8 kg
700006271

LICHTGEWICHT CAMPINGTAFEL
Ultralichte campingtafel voor de mensen die eropuit trekken voor nieuwe
avonturen. Ondanks het lage gewicht - niet meer dan 5,3 of 6,4 kg - is
deze lichtgewicht tafel stabiel en functioneel. Het aluminium frame
onder de tafel is makkelijk en elegant inklapbaar tegen de achterkant,
zodat de tafel handig kan worden vervoerd en opgeslagen als je hem niet
gebruikt. De ingeklapte lichtgewicht tafel is slechts 6,5 cm hoog.

120 X 80 CM
Hoogte: 72–74 cm
Belasting: 80 kg
Afmetingen ingeklapt: 120 x 80 x 6 cm
Gewicht: 5,3 kg
Frame: Aluminium
700006274

NIEUW

140 X 90 CM
Hoogte: 72–74 cm
Belasting: 80 kg
Afmetingen ingeklapt: 140 x 90 x 6 cm
Gewicht: 6,4 kg
Frame: Aluminium
700006275

BALDER
De ideale reisstoel
Afmetingen: 58 x 65 x 9 cm (ingeklapt).
Hoogte rugleuning: 102 cm
Gewicht: 5,7 kg.
Belasting: 100 kg.
Balder North: 700006240
Balder Dark: 700006239

REGISSEURSSTOEL
Een klassieker in een
modern jasje
Afmetingen: 11 x 81 x 51 cm.
Gewicht: 2,5 kg.
Belasting: 100 kg.
Dark Grey: 700006235
Red: 700006236
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INSPIRATIE

TRIPLIGHT TAFEL STANDAARD
900060454

TRIPLIGHT
Neem bijvoorbeeld een TripLight mee op vakantie. Deze
3-in-1 lamp kan aan de tentstok worden geklikt, als
zaklamp w
 orden gebruikt en met de optionele lampvoet
als tafellamp worden gebruikt.
Te gebruiken op 22-28 mm. stangen.
Inclusief 7 m kabel.
900060452

BLACK CHINTZ LAMPSHADE
900060396

CUBE CREME LAMPSHADE
900060450

LAMPHOUDER
Hang de lamp in een handomdraai op en stel
deze af met een telescoopstang.

CLICKLIGHT
De Clicklight klik je eenvoudig op de
tentstang en zorgt voor een prettig,
gezellig en warm licht.
Te gebruiken op 22-28 mm. stangen. Wordt
geleverd met kabelclips om de kabel aan
de tentstang te bevestigen.
Inclusief 7 m kabel.
Maten: D50 x B64 x H610 mm.
900060436

BUILDAGLASS
Opklapbare wijnglazen van
transparant en 100% poly
carbonaat.
Verkrijgbaar in een set van
2 stuks, incl. beschermhoes.
340 ml
900060462

STAPELBARE PANNENSET
Handige pannenset die ideaal is voor op
de camping. De set kan zowel op gas,
keramisch als inductie worden gebruikt.
De pannenset bestaat uit 3 pannen, 1
koekenpan, 3 deksels en 2 afneembare
pannengrepen.
Pannen: 16 x 7, 18 x 8, 20 x 8,8 cm met
glazen deksel
Koekenpannen: 24 x 5 cm
900060489

Kijk voor onze andere campingaccessoires op isabella.net
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Isabella Camp-let is een vouwwagen die is ontwikkeld om in de natuur van het
campingleven te genieten zonder dat het aan een keuken, goede bedden, een grote
leefruimte, volop opbergruimte enz. ontbreekt.
Camp-let betekent ”makkelijk kamperen” en dat is precies wat een kleine vouwwagen van Camp-let is. De vouwwagen is eenvoudig op te zetten en kost maar weinig
tijd. Een Isabella Camp-let is klein als de wagen is ingeklapt en ruim als hij is
uitgeklapt. De vouwwagen heeft een unieke, Scandinavische stijl en uitstraling en is
klaar voor grootse avonturen in de natuur.
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NEDERLAND
Isabella Nederland BV · Postbus 90
NL-3870 CB Hoevelaken
Tel. +31 33 2541100 · info@isabella.nl

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

