VOORTENTwereld

Goed ingespannen
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Een voortent kan dan wel een verdubbeling van de beschikbare
ruimte betekenen, zonder aankleding is het maar een kale boel.
Van organisers, over windschermen tot zitmeubilair… we zetten de
meest interessante accessoires van Isabella op een rijtje.

I

ÉÉn met de natuur

n warme landen is verkoeling (ventilatie) meer dan welkom.
Gewoonweg de zijwand afritsen brengt helaas ook ongewenste
bezoekers (insecten) met zich mee. Een praktische oplossing hiervoor is de zijwand
in gaasnet die
gemonteerd wordt
aan de zijdakstang
en voor het afgeritste
zijpaneel
wordt gehangen.
Verkrijgbaar in een
diepte van 250 en
300 cm.
Prijs: € 88

O

In het licht

mdat de buitenverlichting van de
caravan doorgaans niet volstaat om voor
voldoende licht te zorgen in de voortent,
heeft Isabella een lampenkap met bijhorende sokkel en kabel in het assortiment.
Naargelang je smaak heb je keuze uit
drie designs: Illumi, Hyacinth en Frame.
Prijs: € 26

V

Onmisbaar

ooraleer je de voortent gaat
opbouwen, leg je best een grondtapijt.
Specialist hierin is Bolon dat al meer dan
dertig jaar voortenttapijten weeft. Je
kan in het tapijt knippen zonder dat het
uitrafelt. Op die manier kan het, indien
nodig, perfect aangepast worden aan de
grootte van de voortent. Het tapijt neemt
geen water op en is dus zeer gemakkelijk schoon te maken. Dankzij de unieke
weeftechniek is het eigenlijk onverslijtbaar. En toch is het materiaal licht en
soepel, wat handig is om de mat uit te
leggen of in te korten. Het vloerkleed van
Bolon is ook lichtbestendig zodat de kleur
niet verbleekt na verloop van tijd. Om
het Bolon tapijt goed schoon te krijgen
na enkele dagen of weken kamperen, is
een speciaal product in de handel verkrijgbaar. De verdeling van Bolon wordt
verzekerd door Isabella en Ventura.
Prijs: vanaf € 75 (diepte 250 cm bij 350 cm)
tot € 393 (diepte 350 cm bij 850 cm)
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