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PASSION

CAMP-LET PASSION
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Med Camp-let Passion får du obegränsade möjligheter att åka iväg och njuta av den
fantastiska natur som omger oss. Passion ger dig känslan av frihet och högt i tak. Du får
en tältvagn som både är kompakt och rymlig, som är enkel att sätta upp och har plats för
hela familjen. Kort sagt: Camp-let Passion är en trogen följeslagare som gör det enkelt att
ta sig ut i naturen.
Med Passion får du ett nytt Camp-let-uttryck – ny design och nya färger – rått och nordiskt. Modellen är uppdaterad och du kommer bland annat att märka det sköna inomhusklimatet med förbättrad ventilation. Med andra ord, en perfekt tältvagn för dig som har
en passion för det upplevelserika friluftslivet. När du väl provat en Camp-let Passion är det
svårt att inte bli förälskad. Vågar du prova?
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Avtagbara/nedfällbara delar: Front och gavel kan öppnas helt, garderobstång
Särskilda detaljer: Fastmonterad baldakin, bra ventilation8, ny rundad form på tältet4, ny
design med alufälgar, ny hjulskärmsdesign, ny förbättrad frontlåda
Levereras som standard med: Kappa med fickor (nät)6, bagageutrymme stängt samt
öppet bagageutrymme med direkt åtkomst till förvaring under vagnen7. 1 st verandastång,
mörka sovalkover (extra rymliga), mörka madrasser, integrerade gardiner5, garderobstång,
alufälgar.
Passion extrautrustning för montering: Annex passion med ventilation och integrerade
gardiner3, kökssoltak, Passion soltak1 + front2. Allround/Deluxe kök.
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PASSION SOLTAK
Soltaket Passion fästs med dragkedja på tältvagnen och ger möjlighet till skugga och
extra övertäckt utrymme. För att få lä kan sidorna täckas med gardiner.
FRONT TILL SOLTAKET PASSION
Fronten kan snabbt och enkelt förvandla soltaket Passion till ett förtält som fungerar som
ett stort och behagligt sällskapsrum. Fronten har gardiner med dragkedjor som ger goda
ventilationsmöjligheter med myggnät.
PASSION ANNEX
Stor och rymlig extra kabin som kan fästas på båda sidorna av tältvagnen. Annexet har
vattentät PVC-botten och fönster med ventilationsmöjligheter och integrerad gardin.
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PASSION KÖKSSOLTAK
Passion har, som standard, möjlighet till utekök. Med kökssoltaket till Passion kan du få
det ultimata uteköket – med skydd mot regn och skugga mot sol. Kökssoltaket fästs med
dragkedja och har en bågformad front.

TEKNISKA ILLUSTRATIONER
2-6

323 × 160 × 95 cm

2 x 140 x 200 cm

FÄRGER
Flax

Steel
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MATERIAL
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
Soltak

Godkänd totalvikt: 500 kg
Lastförmåga med bromsar: 200 kg
Lastförmåga utan bromsar: 216 kg
3

CAMP-LET

1

2

4

DREAM

CAMP-LET DREAM
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Isabella Camp-let Dream är gjord för dig som ännu inte haft dina första campingupplevelser. Dream är den perfekta tältvagnen för alla äventyrslystna som längtar efter att få
komma ut och få spännande erfarenheter från friluftslivet.
Isabella Camp-let Dream är en ny modell, skapad i en ny nordisk färgskala. Du får en
kompakt tältvagn, som går snabbt att ställa upp och packa ihop. Och samtidigt får du
extra komfort. I tältet har du ett bra inomhusklimat med ventilation vid både sovalkoverna,
köket och i sidofönstren. Du kan dessutom välja till extra plats med ett annex. Kort sagt:
Dream är en bra plats för att väcka dina campingdrömmar till liv.

Avtagbara/nedfällbara delar: Front och vänster gavel kan öppnas helt, garderobstång
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Särskilda detaljer: Bra ventilation7, ny design med alufälgar6, ny hjulskärmdesign
Levereras som standard med: Kappa med fickor (grå)3, bagageutrymme (svart)4, 1 st.
verandastång, sovalkover, madrasser, Collage Blue-gardiner5, garderobstång, alufälgar.
Dream extrautrustning för montering: Annex sand, soltak Living plus Sand2 + front1,
monterbart golv med tejp. Allround/Deluxe kök.

LIVING PLUS SAND
Living Plus Sand fästs enkelt med dragkedjan till Camp-let Dream och ger en stor och
övertäckt uteplats med lä för vinden och skugga mot solen. De fastmonterade sidorna kan
öppnas upp och rullas ihop om du vill ha ett mer öppet sällskapsrum.
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FRONT TILL LIVING PLUS SAND
Med den här fronten kan du få ett enkelt förtält som ger soltaket en praktisk fördel genom
att skapa ett större och mycket användbart sällskapsrum i Camp-let Dream. Med fronten
medföljer också valfria gardiner (Cube Creme eller Collage Blue) till båda sidorna i Living
Plus Sand och till fronten.
ANNEX SAND
Det praktiska Annex Sand ger plats till fler sovplatser eller mer förvaringsutrymme. Annex
Sand har vattentät PVC-botten och kan skärma av från resten av vagntältet.
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TEKNISKA ILLUSTRATIONER
2-6

323 × 160 × 95 cm

FÄRGER

2 x 140 x 200 cm

Steel

Grey
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MATERIAL
L: 550 × B: 400 cm

Isacryl

295 g/m2

Isaroof

Light
240 g/m2

Zinox

120 cm
17 m 2
200 cm
Soltak

Godkänd totalvikt: 500 kg
Lastförmåga med bromsar: 208 kg
Lastförmåga utan bromsar: 228 kg
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CAMP-LET

Kök till Camp-let
Välj mellan 2 köksmodeller

DELUXE KÖKET
– extra gott om plats för att laga mat
Tycker du om att laga en riktigt god middag när du är på resa är Deluxe
det perfekta lyxköket. Det har allt du behöver för att laga mat som en
riktig gourmetkock.
Köket har två gasbrännare och en stor bordsskiva med hopfällbar
vask så att du både kan skära och koka. Under bordsskivan finns
det två smarta förvaringsutrymmen för exempelvis servis och två
funktionella utdragslådor för bestick och andra köksredskap. .
I köket ingår: hopfällbar diskbalja, hopfällbar vattentank, lös laddbar
vattenkran med vattenpump, kran och duschmunstycke.
Tillval: Behöver du ännu mer köksplats kan du köpa till en extra
sidobordsskiva.
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KÖK

ALLROUND KÖKET
– gör det enkelt att laga mat på resan
Med ett Allround kök får du ett funktionellt kök med allt du behöver
för att laga en god middag på resan. Köket har två gasbrännare och
en stor bordsskiva med hopfällbar vask så att du både kan skära och
koka. Under bordsskivan finns det två smarta förvaringsutrymmen
för exempelvis servis och köksredskap.
I köket ingår: hopfällbar diskbalja, hopfällbar vattentank, lös
laddbar vattenkran med vattenpump, kran och duschmunstycke.
Tillval: Behöver du ännu mer köksplats kan du köpa till en extra
sidobordsskiva.
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CAMP-LET

Extrautrustning

CAMP-LET FRONTBOX
– extra förvaringsplats på resan
Få plats med allt på resan med en rymlig frontlåda som ger dig extra förvaringsplats. Frontlådan har flexibla fack så att du enkelt kan ordna sakerna
som det passar dig. Lådan är perfekt för förvaring av tältpinnar, kablar,
gasflaskor, kylväska och andra saker som du vill ha nära till hands. Designen
är enkel och linjerna hos Camp-let går vidare i frontlådan och passar perfekt
till din tältvagn. Frontlådan kan låsas precis som din Camp-let, så du kan
lugnt lämna den.
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EXTRAUTRUSTNING

TAKBOX LÄTTVIKT
Extra bagageplats under transport med
snabbfäste. Välj mellan stor och liten
takbox.

CYKELSTATIV ALU
Tag med cyklarna – finns till 2, 3 eller 4
cyklar.
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Inspiration till din Camp-let-semester
HOPFÄLLBAR GARDEROB
Rymlig garderob med hyllor och stång för
galgar. Flera kan enkelt sättas ihop.
Mått: 143 x 50 x 50 cm
Vikt: 9.0 kg
Max. belastning: 30 kg
700006265

VIKBART
CAMPINGBORD
Belastning: 30 kg.
120 X 80 CM
Hopfällt:
60 x 80 x 10 cm
Vikt 7,1 kg.
700006229
120 X 60 CM
Hopfällt:
60 x 60 x 10 cm
Vikt: 6,8 kg
700006271

LÄTT CAMPINGBORD
Ultralätt campingbord för dig som reser ut på nya
äventyr. Trots den låga vikten på bara 5,3 kg/6,4 kg är
detta lätta bord både stabilt och funktionellt. Aluminiumunderredet kan enkelt och elegant vikas ihop på undersidan så att det blir praktiskt att transportera och förvara
bordet när det inte används. Hopfällt mäter lättviktsbordet bara 6,5 cm på höjden.
120 X 80 CM
Höjd: 72–74 cm
Belastning: 80 kg
Hopfällt mått: 120 x 80 x 6 cm
Vikt: 5,3 kg
Underrede: Aluminium
700006274

NYHET

140 X 90 CM
Höjd: 72–74 cm
Belastning: 80 kg
Hopfällt mått: 140 x 90 x 6 cm
Vikt: 6,4 kg
Underrede: Aluminium
700006275

BALDER
Den perfekta resestolen.
Mått: 58 x 65 x 9 cm (hopfälld).
Rygghöjd: 102 cm
Vikt: 5,7 kg.
Belastning: 100 kg.
Balder North: 700006240
Balder Dark: 700006239

REGISSÖRSSTOLEN
En klassiker i modern design
Mått: 11 x 81 x 51 cm.
Vikt: 2,5 kg.
Belastning: 100 kg.
Dark Grey: 700006235
Red: 700006236
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INSPIRATION

TRIPLIGHT BORDSSTATIV
900060454

TRIPLIGHT
Ta med en TripLight och få med dig en 3-i-1-lampa på
semestern. Den kan klämmas fast på tältstången,
användas som ficklampa och göras om till en bordslampa
om du köper till ett lampstativ.
Kan användas på 22-28 mm stänger.
7 m kabel medföljer.
900060452

B LACK CHINTZ
LAMPSKÄRM
Elegant lampskärm i svart,
glänsande material.
900060396

CUBE CREME
LAMPSKÄRM
900060450

LAMPHÅLLARE
Häng enkelt upp lampan och justera med
teleskopsstången.

CLICKLIGHT
Sätts lätt fast på stativet och ger ett
varmt och behagligt ljus.
Kan användas på rör med diameter 22-32
mm. Levereras med clips för att sätta fast
ledningen på stativröret.
7 m kabel medföljer.
Mått: H50 x B64 x L610 mm
900060436

BUILDAGLASS
Hopfällbara vinglas i trans
parent 100 % polykarbonat.
Finns i set med 2 st.
inkl. skyddsfodral.
340 ml
900060462

STAPELBART GRYTOCH STEKPANNESET
Praktiskt gryt- och stekpanneset som är
perfekt för campinglivet. Setet kan användas på gasol, keramisk- och induktionshäll. Gryt- och stekpannesetet består av 3
grytor, 1 stekpanna, 3 lock och 2 avtagbara
handtag.
Grytor: 16 x 7, 18 x 8, 20 x 8,8 cm med
glaslock
Stekpanna: 24 x 5 cm
900060489

Se våra andra campingtillbehör på isabella.net
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Isabella Camp-let är en tältvagn som är gjord för att njuta av camping i närkontakt
med naturen utan att behöva vara utan kök, sängar av hög kvalitet, ett stort sällskapsrum, massor av bagageutrymme och mycket mer.
Camp-let betyder ”att campa lätt” och det är precis det en Camp-let tältvagn är.
Den är lätt att ställa upp och kräver mycket lite av din tid. Isabella Camp-let är
kompakt när den är hopfälld och rymlig när den är uppställd. Den har en unik skandinavisk stil och uttryck och är redo att följa med dig på storslagna friluftsäventyr.
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Kama Fritid AB . Box 23
SE-551 12 Jönköping
info@kamafritid.se
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Isabella A/S · Isabellahøj 3 · 7100 Vejle
Tel. +45 75 82 07 55 · www.isabella.net

