
VOOR CARAVAN EN AUTOCAMPER
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ANTRACITE ICE GREY ISALITEBLUE

260

400

MATERIAAL (G/M2) 100% POLYESTER 100% PVC
Dak (A) Doek (B) Sokkel (C) A B C

240 190 350

TRINUS 400 
De TRINUS 400 is ruim 
en licht dankzij de grote 
lichtpanelen in het dak en het 
Advanced Air-systeem zorgt 
voor een stabiel en stevig 
frame voor een fantastische 
kampeervakantie.

Reizen met de TRINUS 400 
is bijna hetzelfde als reizen 
met een gewone voortent 
dankzij de traditionele vorm 
en het afdak voor.

De Ventura AIR ANNEX past 
perfect bij de Trinus 400 en 
is een uitstekende slaapplek 
voor gasten of kinderen.
De Ventura AIR ANNEX 
wordt apart verkocht.

Reizen met lucht is eenvoudig, ruim en snel met een Trinus 400. 
Dankzij de prachtige lichtpanelen in het dak en de grote leefruimte is 
de Trinus 400 de ideale reistent voor het hele gezin. De voortent kan 
aan beide kanten op verschillende manieren worden uitgebreid met 
de Ventura Air Annex. Dankzij de bekende materialen van Isabella en 
unieke functies zijn de beste outdooravonturen gegarandeerd. Met de 
Draught Stopper-luchtbuis wordt de voortent probleemloos met de 
caravan verbonden en het kleine afdak geeft de Trinus 400 een heel 
ruime uitstraling. Dankzij steunstangen en het Advanced Air-syste-
em is de Ventura Air Trinus 400 een zeer stabiele en betrouwbare 
reisgenoot.

Bodemmaat: D250xB400 cm
Gewicht: 32,6 kg
Details: lichtpanelen in het dak, gordijnen en gordijnstangen, Draught 
Stopper met luchtbuis, Advanced Air System, verandastokken, klit-
tenband met mogelijkheid voor LED strips, vakken voor scheerlijnen, 
reflecterende scheerlijnen, deuren met muggengaas, dubbele pees, 
dubbele luchtpomp, aluminium steunstokken, glasvezelstok afdak, 
voorbereid voor zonneluifel
Opties voor montage: De Air-aanbouw kan aan beide kanten wor-
den bevestigd, kuipzeil, te monteren aan de tent, binnenhemel
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CITO 350
Elegante en gebogen voortent met uitstekende lichtinval en uitbreid-
ing. Dankzij de grote ramen en dubbele lichtpanelen in het dak is de 
CITO 350 zeer licht en ruim. Als u met de Cito 350 reist, hebt u gega-
randeerd een veilige en betrouwbare reisgenoot. De unieke Draught 
Stopper-luchtbuis langs de zijkant van de caravan garandeert een 
goede aansluiting tegen de caravan. Met de dubbele pezen kan de 
Cito 350 zowel aan een caravan als aan de tentrail van campers 
worden bevestigd. Dankzij de unieke functies van de  Isabella Air Cito 
350 hebt u de best mogelijke outdoorervaring.

Bodemmaat: D260xB350 cm
Gewicht: 30 kg
Details: dubbele lichtpanelen in het dak, gordijnen en gordijnstok-
ken, Draught Stopper-luchtbuis, Advanced Air System, veranda-
stangen, klittenband met mogelijkheid voor LED strips, vakken voor 
scheerlijnen, reflecterende scheerlijnen, deuren met muggengaas, 
dubbele pees, extra luchtbuizen voor sterker dak, dubbele lucht-
pomp, aluminium steunstokken
Opties voor montage: De Air-aanbouw kan aan beide kanten 
 worden bevestigd, waterbestendige aluminium stokken, kuipzeil, te 
monteren aan de tent, binnenhemel

Door de dubbele lichtpane-
len van de Cito 350 schijnt 
het licht naar binnen en de 
verandaoptie maakt de Cito 
350 luchtig, gezellig en licht.

De Ventura AIR ANNEX past 
perfect bij de Cito 350 en is 
een uitstekende slaapplek 
voor gasten of kinderen.
De Ventura AIX ANNEX 
wordt apart verkocht.

Een luchtbuis langs de  zijkant 
van de caravan houdt
tocht tegen en verbindt de 
voortent volledig met de 
caravan.
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VIVO
Compacte en slimme voortent voor caravans, campers en bussen. 
Dankzij de elegante en eenvoudige vorm is de Vivo de ideale keuze 
voor korte outdoorvakanties. De Vivo is zeer eenvoudig op te zetten en 
kan in een handomdraai worden omgebouwd tot een luifel om tijdens 
uw zonnige avonturen schaduw te creëren. De Draught Stopper met 
luchtbuis zorgt voor een goede afdichting langs de caravan en dankzij 
de dubbele pees kan de tent zowel aan caravans, campers als bussen 
worden geschoven. De Vivo is uw ware en eenvoudige reisgenoot en 
heeft alles in zich om van uw outdoorvakantie een succes te maken. 
Dankzij de ingenaaide gordijnen, de brede open voor- en zijkanten en 
de eenvoudig op te zetten tent bent u met een Vivo Air-voortent altijd 
klaar om op vakantie te gaan. Dankzij de eenvoudige constructie, vorm 
en coole look is reizen met een Vivo leuk en prettig.

Bodemmaat: D260xB300 cm 
Gewicht: 22,4 kg
Details: uitritsbaar front, zijdeuren/raam met muggengaas, ingenaai-
de gordijnen en de mogelijkheid om het hele front opzij te rollen, 
 Advanced Air System, Draught Stopper met lucht tegen de caravan, 
klittenband met mogelijkheid voor LED strips, bekende materialen van 
Isabella, reflecterende scheerlijnen, vakken voor scheerlijnen, extra 
grondzeil (apart te koop), dubbele pees, dubbele luchtpomp, grote 
petluifel (50 cm)
Opties voor montage: kuipzeil, te monteren aan de tent
Blauwe markering: voor caravans met een maximale hoogte  
van 255 cm
Oranje markering: voor een kampeerbus of camper met een hoogte 
van maximaal 270-290 cm

Door de eenvoudige 
constructie, vorm en stijl is 
de Vivo de perfecte keuze 
voor kortere vakanties in de 
natuur.
De AIR tent geeft veel ruimte 
en is licht van binnen door de 
lichte panelen in het dak.

De Vivo is heel makkelijk op 
te zetten en ook makkelijk 
veranderd worden in een 
open luifel voor fijne schaduw 
op zonnige dagen

De Vivo is leverbaar in 2 ma-
ten. De Vivo met een blauwe 
markering is voor caravans 
met een maximale hoogte 
van 255 cm en de Vivo met 
de oranje markering is voor 
een kampeerbus of camper 
met een hoogte van maxi-
maal 270-290 cm. Hierdoor 
is de Vivo een compacte en 
slimme voortent voor zowel 
caravans en (bus) campers. 
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SIMPLEX 
De uitstraling van de Simplex 
past zowel bij caravans, cam-
pers als bussen. De Simplex 
wordt geleverd met een 
 kuipzeil en een slaapcabine.

De hoogte van de Simplex 
kan aan uw caravan, camper 
of bus worden aangepast. 
De Simplex wordt geleverd 
met een verbindingsstuk met 
deuren met muggengaas 
en eventueel een grondzeil. 
Door de lichtpanelen in het 
dak heeft de Simplex een 
lichte uitstraling.

Het hele front van de Simplex 
kan worden uitgeritst. Voor 
extra schaduw kunt u een 
Simplex Sun-zonneluifel aan 
de Simplex ritsen. 
De Simplex Sun-zonnel-
uifel wordt apart verkocht.

Sportieve en eenvoudige voortent voor caravans, campers en bussen. 
Dankzij het lichte en ruime gevoel is de Simplex een fantastische 
reistent voor outdooravonturen op de camping. Dankzij de verstelbare 
hoogte is de Ventura Air Simplex eigenlijk voor elk denkbaar outdoor  
avontuur geschikt. De lichtpanelen in het dak, de slaapcabine en de 
mogelijkheid voor een zonneluifel zijn slechts een paar voorbeelden 
van de fantastische functies die de Simplex zo uniek maken. De 
Simplex heeft alles wat u nodig hebt voor een fantastische outdoor-
vakantie. Dankzij het kuipzeil, de ingenaaide gordijnen en de eenvoudig 
op te zetten tent bent u met een Simplex altijd klaar om op vakantie te 
gaan. U beschikt over de ideale, kleine basis als u met de Ventura Air 
Simplex reist.

Bodemmaat: D350xB320 cm
Gewicht: 29,4 kg
Details: uitritsbaar front, twee achterdeuren met muggengaas, Advan-
ced Air System, verstelbare hoogte, kuipzeil, slaapcabine in ademend 
materiaal met muggengaas, ingenaaide gordijnen, klittenband met 
mogelijkheid voor LED strips, bekende materialen van Isabella, refle-
cterende scheerlijnen, vakken voor scheerlijnen, grondzeil mogelijk in 
verbindingsstuk, dubbele pees, dubbele luchtpomp, voorbereid voor 
zonneluifel
Opties voor montage: Simplex Sun-zonneluifel, peesadapter voor 
(bus) camper
Hoogte 1: Past op voertuigen tussen de 180 en 220 cm 
Hoogte 2: Past op voertuigen tussen de 230 en 265 cm
.



ISALITE

SPECIFICATIES  
van Ventura AIR
BESCHRIJVING TENTDOEK

IsaLite Bijzonder licht en onderhoudsvriendelijk 
materiaal.

ANNEX AIRSUN CANOPY – voor Simplex
Past aan: CITO 350, TRINUS 400
Afmetingen: 200 cm x 230 cm
Standaard geleverd met: Binnentent

Past aan: Simplex
Diepte: 150 cm
Gewicht: 2,8 kg


