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Prisliste DK 2017. Gør campinglivet behageligere. 
 
Cosy Corner og dens finurligheder. 
 
Cosy Corner er et attraktivt læhjørne som er udført til brug 
på de fleste Isabella fortelte med standard høj front. 
Forum, Commodore, Ambassador, Capri samt Ventura 
Pacific, Neptune og Atlantic. 
 
En NYHED som er uundværlig for de fleste..           
BESTIL NU: Forespørgslen er enorm, og leveringstid må forventes. 
 
Isabella Cosy Corner II priser DK 2017. (Ny Acryl model)  Vejl. Udsalg  
NB: Foto´s er den ”gamle” Cosy Corner version 1.    
212500616 Isabella Cosy Corner II G16/18   2.245,- 

212500619 Isabella Cosy Corner II G19/21 + Magnum (+ G10/14) 2.482,- 

212500622 Isabella Cosy Corner II G22/23    2.579,- 

 
Info: Isabella Cosy Corner har samme dug (mål) i alle størrelser, og er forsynet med CarbonX 
stel og Tectum pro samlesystem. 
CarbonX stellet er i G19/21 + G22/23 forsynet med en ekstra bagstang til montering af 
koblingsbeslaget F-link. Bagstangen går fra midterudhængsrøret og ned til næste udhængsrør. 
Cosy Corner fæstnes på hjørneben og frontstang med klikprofiler. 
 
 
Tips: Cosy Corner kan med lidt finurligheder endvidere monteres på campingvognen direkte, og 
med gelinde og gefühl også på Penta og Universal telte. Dette er dog en tilsnigelse og ikke 
perfekt, men med lidt ekstra stænger og beslag er muligheden til stede, og funktionen OK. 
Det anbefales at afmontere Cosy Corner ved længere tids fravær, for at forlænge levetiden, og 
undgå skader. 
Cosy Corner kan ekstraudstyres med længere bagstang og klikprofiler for øget stabilitet og 
opstramning. 
 
Isabella ønsker rigtig god fornøjelse og glæde af dette unikke og funktionelle læhjørne. 
 
 
  Se mere på: www.isabella.net 
 
 
 
Priserne er vejl.  i danske kroner, incl. 25% moms. 
Denne prisliste annullerer tidligere udsendte prislister. 
Der tages forbehold for eventuelle trykfejl.                                                            Ret til prisændringer forbeholdes. 
Vejle. Februar 2017.

Cosy	Corner:		
G16-18	passer	til	Prisma	G18-19	
G19-21	passer	til	Prisma	G20-G22	
G22-23	passer	til	Prisma	G23	
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Cosy Corner kan med lidt ekstra stænger og beslag, endvidere monteres på forskellige måder. 
 
F.eks. ved Mega Stel, kræves der altid en bagstang i fuld længde, til at bære F-Link beslagene, idet de ikke passer på 
udhængsrørene. 
 
På mange andre modeller er bagstangen nødvendig, hvorfor jeg derfor oftest benyttet den ”store” model, hvor der er 
en længere bagstang med i købet. 
 
Her er Cosy Corner monteret på Penta: Kan lade sig gøre, men det er med gelinde og gefühl. Der vil kunne stå vand 
på taget, så en ekstra stang inde under, skader ikke. 
 

 -  
 
Her er Commodore med Cosu Corner og udbygning + rumdeler og termoloft. 
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Billeder af forskellige anvendelsesmuligheder. 

. -  
Her står Cosy Corner med kun ET støtteben, frontstang og bardun. 
 

 -  
Her er Cosy Corner kørt i skinnen rundt. Overligger konverteret med sugekop ind imod vognen, og Safe Lock, for at 
hindre at Cosy Corner flytter sig ved pløkning. 
 

 -  

Disse billeder er hentet fra 
billedalbum –  
 
isabellatelt – Cosy Corner. 
 
 
 
Venlig hilsen 
Tommy Boisen 
Isabella A/S 
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 -  
Cosy Corner er her monteret med F-Link beslagene på hjørneben, og på portalstangen (E stang) 
 

 
Cosy Corner uden på Eclipse: Samme montering med beslag på hjørneben, og portalstangen i front. 
 
En større billedserie af Cosy Corner kan ses på  
https://picasaweb.google.com/107049873131651901520/CosyCorner?authuser=0&authkey=Gv1sRgCIag6rKro-
TJygE&feat=directlink 
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Faq spørgsmål om Cosy Corner. 
 
1. Mål og dimensioner: 
Alle Cosy Corner har samme mål. str. forskel er kun i stangsættet, idet der ikke er bagstang med til den lille. 
Dybde for oven ca. 150 cm. / for neden ca. 160 cm. 
Taglængde langs telt og front ca. 120 cm. 
Højde 182 cm. + afstand til jord 7 cm. i alt ca. 190 cm. 
 
2. Hvorledes monteres Cosy Corner på fortelt med Mega-stel. 
For at montere Cosy Corner på Mega stel, kræves det at der er en ”bagstang” monteret under udhænget på forteltet i 
fuld længde. 
Bagstangen kan være i stål eller fiber, og den skal være i fuld længde, og meget gerne ende i den tykke del 25/26 
mm. del i begge ender, således at F-Link beslaget kan monteres på denne, så tæt ude på hjørneudhængsrøret som 
muligt, og det andet beslag i en afstand af ca. 130 cm, således at frontstangen holdes fri af forkanten på Cosy 
Corner, og klikprofilerne kan holde det udstrammet. 
Tip: Køb G19/21 eller G22/23 idet der her medfølger bagstang, som forholdsvis enkelt kan forlænges med klemmer 
i begge ender. – NB NB Se andet Tip længere nede, hvor F-Link monteres direkte på Mega stel, med strips. 
 
3. Hvorfor når Cosy Corner ikke helt op til midter-udhængsrøret på alle 
telte. 
Cosy Corner er lige store, og fra G18 øges afstanden op til 
midterudhængsrøret. På G. 18 benyttes strammestroppen til den øgede 
afstand, og de større størrelser medfølger der bagstang til montering af 
F-link beslaget. 
 
4. Kan Cosy Corner benyttes på mindre telte end G16. 
Ja, det kan den ved hjælp af bagstang på modsatte side af udhængsrøret, 
således at F-Link beslaget kan monteres på denne. 
 
5. Kan Cosy Corner monteres på Penta og Vision og Universaltelte. 
Alt er relativt, men med lidt gelinde og gefühl kan det lade sig gøre. Dog vil 
der være risiko for vandlomme i taget ved vandret montering af dette. 
 
6. Kan jeg sætte TO Cosy Corner udenpå hinanden. 
JA – det er ikke noget problem, og skal de samles vulst mod vulst, skal du 
købe dobbeltskinner, eller dobbelt klikprofiler til sammenføjning. 
 
 
TIP: Cosy Corner kan for bedre stabilitet forsynes med bagstang i fuld længde, således at der også kan monteres 
klikprofiler ind imod forteltet. Der er ligeledes mulighed for at montere lodret bagstang på samme måde med 
klikprofiler. 
 

 -  

Cosy Corner på G18 
midter-udhængsrør 

Bagstang under udhæng med 
 F-Link monteret v. Mega stel 

F-Link beslag ved 
sideudhængsrør. v. Mega Stel 
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 -  
 

 
 
Tips til F-Link montering på Mega Stel. 

 -  

2 st. Cosy Corner på 925/G16 
Opus 300 

2 stk. Cosy Corner monteret samlet, ved hjælp 
af dobbeltklikprofiler i tag og sidesamling. 

Her er F-Link skåret op i toppen, så det kan klikkes på Mega stel, 
og monteres med gode kraftige strips – gerne 2 st. I forreste 
skruehul. Et lettere alternativer bare at sætte krogen i fløjskruen 
på Mega stel. 


