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Isabella Air Cirrus North 400
Materiaal frame Isabella Air 
 Systeem 
Materiaal dak acrylaat gecoat 
polyester 240 gr/m2 (Isaroof Light)
Materiaal wanden acryl 295 gr/m2 
(IsaCryl)
Materiaal onderzijde PVC
Peeslengte 400 cm
Gewicht 35,5 kg 
Maat voertuigen tussen de 242 en 
255 cm 
Grondoppervlak 400 x 275 cm
Inclusief pomp met dubbele cilin-
der, drukmeter en overdrukventiel
Optioneel Air Annex aanbouw-
tent, thermohemel, kuipzeil, elek-
trische luchtpomp
Prijs vanaf € 2.200 
i isabella.net/nl

Isabella heeft een fraaie opblaasbare voortent toegevoegd aan het 
assortiment: de Cirrus. Luxe, ruim, grote ramen en bovenal snel opzet-
baar. Deze nieuweling is geschikt voor caravans en campers met een 
railhoogte tussen de 242 en 255 cm. 
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Twee pompen, de kleine elektri-
sche is optioneel maar is top!

Kuipzeil hecht via klittenband aan 
binnenzijde slikrand, zo komt er 
geen vuil tussen

Spanbandje trekt hoek petluifel omlaag 
voor goede

gewenste druk, tussen de 9 en 11 Psi. Sluit 
de pomp aan op het opblaasventiel mid-
denvoor, die overigens keurig is wegge-
werkt achter een stukje doek met twee 
ritsen. Zet ‘m aan en laat hem zijn werk 
doen. Zodra de tubes voor tachtig procent 
gevuld zijn met lucht, help je de luchtslan-
gen omhoog met een duwtje. Wanneer 
de juiste druk is bereikt, stopt de pomp 
automatisch. Na het opblazen modelleer 
je de tent netjes om deze vervolgens af te 
spannen. Staat alles naar je zin dan kun je 
beide wandaansluitingen apart oppom-
pen. Tent en camper/caravan vormen dan 
een mooi geheel. Handig dat de petluifel 
onderdeel is van de tubes, zo staat het 
geheel direct goed. Omdat de petluifel 
rondom doorloopt blijven de beide deuren 
in de zijwanden tijdens een regenbui 

Xxxx

Plus / Min
+ Stabiel
+ Snel opzetbaar
+ Chique uitstraling
– Volumineus pakket

Luxe, stabiel en 
ruim

droog. Voor de finishing touch nog wel 
even de gordijnen ophangen. 

Stabiel
Aan de buitenzijde kunnen vijf scheerlij-
nen de tent extra stabiliteit geven bij 
harde wind. Normaliter is dat niet nodig 
want de tent staat van zichzelf al heel 
stabiel. Een spanbandje op beide hoeken 
vormt de verbinding tussen de petluifel 
en de staande tube. Tijdens de kennisma-

king kregen we een paar zware buien 
over ons heen met flinke windstoten 
maar de Cirrus gaf geen krimp.

Materiaal
De wanden van de tent bestaan uit ade-
mend Isacryl doek en het Isaroof Light 
dak bezit een UV-beschermende acrylaat 
coating. Bij de slikrand zit aan de binnen-
zijde een strook klittenband waaraan een 
kuipzeil past. Altijd handig zo’n kuipzeil 
want dat houdt water en ongedierte bui-
ten. De luchtslangen kun je eventueel ver-
vangen omdat ze afzonderlijk afsluitbaar 
zijn (air-on/air-off-systeem). Het 
gewolkte daktentdoek met de twee licht-
doorlatende panelen geeft het interieur 
echt een chique uitstraling. Veel uitzicht 
bieden de grote ramen rondom, je mist 
niks op de camping! Leuk detail is de 
extra luchtbuis in de voorwand waarmee 
je een veranda maakt. De beide zijramen 
zijn voorzien van horrengaas om te venti-
leren. Daarnaast zitten in beide boven-
hoeken afsluitbare ventilatieroosters. De 
afwerking is top: stevige, afgedekte ritsen 
en keurige naden. Er hangt weliswaar een 
behoorlijk prijskaartje aan maar dan heb 
je wel een luxe, snel opzetbare voortent 
die tegen een stootje kan.  •

De Cirrus 400 bezit drie halfronde lucht-
slangen (tubes) die, samen met de twee 
nokslangen onderling met elkaar verbon-
den zijn. Hier komt direct het gemak om 
de hoek kijken want met behulp van een 
luchtpomp blaas je alles in één keer op. En 
snel, zonder gepuzzel met tentstokken! 
Lees vooraf wel even de opzetinstructie.

Functioneel
Het meeste werk bij het opzetten is het 
schuiven van de tentpees door de tentrail. 
Verwijder vooraf de zij- en voorwanden 
want dat maakt dit een minder zwaar 
klusje. Hangt de tent eenmaal aan de 
camper dan rits je de wanden er weer in 
en mag de pomp aan het werk. Gemak 
dient de mens dus gebruik een elektrische 
pomp (optie). Deze stel je vooraf in op de 
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Campercake
Notitie
voor goede afwatering

Campercake
Notitie
chique uitstraling dankzij het fraaie dak




