Kennismaking
Nieuw op de markt

Isabella Air Y zonneluifel
Wil je de blits maken op de camping dan kies je voor de nieuwste
aanwinst van Isabella: de Air Y. Het is een oppompbare luifel met een
y-vorm die geschikt is voor caravans en campers met een railhoogte
tussen de 240 en 255 centimeter.
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De Air Y heeft twee halfronde tubes die,
samen met de dwarsverbinding aan de
voorzijde, onderling met elkaar verbonden zijn. Daardoor blaas je met behulp
van een handpomp alles snel en in één
keer op. Alles draait om het opzetgemak
dus geen gedoe met luifelstokken. Zelfs
iemand zonder kampeerervaring lukt het
opzetten nog zonder opzetinstructie.

luifel eenmaal aan de caravan of camper
(aan een cassetteluifel in dit geval) dan
mag je met de handpomp aan het werk.
Oppompen is een fluitje van een cent. De
pomp heeft een overdrukventiel dus van
te hard oppompen is geen sprake. Bovendien is het volume regelbaar in twee hoeveelheden, groot om snel op te blazen en
klein voor de eindfase. Het opblaasventiel
dat in de punt van de Y zit, is keurig verborgen achter een stukje doek met klittenband. Na het opblazen zet je de
voorzijde goed neer en modelleer je de
luifel netjes om deze vervolgens af te
spannen. Aan de onderkant van de Y zitten in totaal vijf afspanpunten die je met
haringen vastzet. De twee zijwanden

Functioneel
De Air Y heeft een dubbele pees en dat
betekent dat hij past in een rail van 5 millimeter en van 7 millimeter. Hier geldt
hetzelfde als bij het opzetten van luifels
en voortenten: het doorvoeren van de
pees is altijd het lastigste klusje. Hangt de

Deze nieuwkomer is
een echte ‘eYecatcher’

Technische
gegevens

(volgens opgave fabrikant)
De Air Y springt wel in het oog op de camping

hebben slechts één afspanpunt. In totaal
kost het opzetten je slechts tien minuten!
Vervolgens kan de kampeerpret beginnen.

Stabiliteit
Doordat de luifel op de belangrijkste plekken voorzien is van afspanpunten en het
dak over de hele breedte gefixeerd zit aan

Oppompen gaat supersnel met
een handpomp

De punt van de Y span je af
met haringen
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De pompslang schroef je op het ventiel

De tubes zijn goed beschermd

Isabella Air Y zonneluifel
de tentpees, is de stabiliteit optimaal.
Mocht het echt hard waaien dan zou je
nog de zijwanden wat steiler af kunnen
spannen. Dat geeft nog meer stabiliteit
en je zit ook wat meer beschermd.
Gebruik wel altijd de juiste soort haringen
voor de ondergrond waarop je staat.

Materiaal
De tweekleurige voorzijde van de luifel
bestaat uit ademend Isacryl-doek. Het
dak en de zijwanden zijn van het Isaroof
Light-materiaal dat een uv-beschermende acrylaat coating heeft. De 3-laags
luchtbuizen van het Isabella Air-systeem
zijn onderling met elkaar verbonden.
Het gewolkte daktentdoek brengt veel
licht onder de luifel en maakt het tot een
chic geheel. Een riant uitzicht heb je door
het heldere folieraam in de voorwand,
enkel de luchtbuizen zitten in het zicht.
Beide zijwanden zijn van hetzelfde materiaal als het dak. Het afspannen kan op
een speelse manier, bijvoorbeeld links
wat hoger dan rechts. Op de afwerking
valt niets af te dingen. Misschien zit je er
op de camping wat minder rustig bij
dankzij de futuristische uitstraling van de
zonneluifel. Hierdoor heb je geheid veel
bekijks. •

Materiaal frame Isabella Air
Systeem
Materiaal dak acrylaat gecoat
polyester 240 gr/m2 (Isaroof Light)
Materiaal voorzijde IsaCryl
260 gr/m2
Materiaal onderzijde pvc
380 gr/m2
Diepte 240 cm
Breedte 350 cm
Gewicht 9,5 kg
Maat hoogte 240 tot 255 cm
Extra’s handpomp, tenttas, foedraal voor haringen inclusief
haringtrekker
Opties elektrische luchtpomp
Prijs vanaf € 898,99
i isabella.net

Plus / min
+
+
+

Stabiel
Snel opzetbaar
Licht
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