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Prisliste DK 2017 VILLA 550 og 650.  
 
Villa kan leveres med moduler i fronten 
efter eget valg til samme pris. 
 
Villa 550 fra   kr.     56.217,00 
Villa 650 fra   kr.     61.574,00 
 
Villa Basis: Leveres komplet med 40x40 mm. aluminiumsprofil-stel, tag, fronter og gavle m. 
vinduesklapper, samt tilslutningssæt med tagsluse 2 stk. puder, understykke og standard 
hjulafdækning. 
Teltet leveres std. med 2 stk. 70 cm. bagvægsdele, således at åbningen 550 og 650, bagtil vil 
være h.h.v. 410 og 510 mm. Tilsluttes med dobbelt slusestykke i taglinien, og kraftige puder ned 
langs siden ind imod vognen. Vognen placeres 8-10 cm. fra teltet, og puderne presses ind 
imellem stolpe og vogn.         Alle dele kan udskiftes ved skade. Højde i bag ca. 240 cm. 
 
Vi anbefaler: 
At placere teltet på et fast gulv udført i 
nøjagtige mål h.h.v. 300 x 550 m. eller 300 x 
650 m. 
Tal med din forhandler eller en lokal tømrer 
derom. 
 
Ekstra tilbehør (medfølger ikke) 
Aflukningsbagvæg til montering ved 
fjernelse af vogn. 
Specialtilretninger ved ændring af 
bagvægsdele. 
 
Serviceafdelingen kan være behjælpelig med 
specialopgaver, såfremt der leveres udførlig 
tegning med mål og ønsker.  
------------------- 

 
Opstilling: Er på egen regning og ansvar. 
Vi anbefaler at alliere sig med håndværker, 
og gennemlæse momteringsvejledningen 
grundigt inden opstilling. 
Bør kunne klares på en weekend. 
 
Garantien dækker ikke monteringsfejl. 
 
Bemærk: Ret til ændringer forbeholdes. 
Opstilling af Villa: Gør det selv - og HUSK 10 cm. sokkel/gulv inden opstilling 
VIGTIGT: Følg instrukserne til montering helt slavisk, for at undgå forglemmelser af beslag, som er svære at indsætte når det hele er samlet.

NYHED: Vindueskarm til eftermntering, samt rumdeler lavet som gavlen..  
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Update 2/3-2015 

Nyt frontpanel F.           Tilkøb for Isabella Villa. 
602060003 Villa oplukkeligt front Panel F (NYHED merpris 647,-) 3.704,00 
 

Udvendig oprullelig vinduesklap:        Oplukkeligt vindue med lynlås i sider og bund. 

                      Nedfældbart invendigt myggenet med lynlåslukke. 
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Mere udstyr til VILLA: 
Tagrende, rigtig stofdør i ramme med magnetluk. 
 

 
 

 

VILLA – Dør med ramme og magnet-
lukke beslag. 
 
 D.Kr. 4.408,00 
 
600000050 Villa DØR stof og 
magnetlukke  
600000055 Dørramme STEL til Villa 
dør. 
 
Døren passer i gavlene, eller i fronten 
med modulerne A + B. 
 
Benyttes døren i fronten i forbindelse 
med modul E, kræver det ekstra lodret 
profil på 187 cm. pris ca. 720,- 
(includeret fra 2015) 
 
De nævnte priser er vejl. incl. 25% 
moms. 
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Den udvendige dør rulles til siden, når den indvendige dør benyttes, og 
når teltet forlades, anbefaler vi at lukke den udvendige lynlås således at 
den indvendige dør er afdækket. 
            
Nem at åbne med magnetlås:        Beskyttes af den oprindelige udvendige dør. 

                      Fast ramme, sikrer perfekt og nem åbning af døren.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lukkebeskag med magnetlukke, 
og kraftigt håndtag. 
 
Kraftige hængsler, som er boltet 
ind i rillen på profilen. 



Isabella A/S . Isabellahøj 3 . 7100 Vejle 
www.isabella.net 

 
 

 
 

Hvad med en rundeler til VILLA.. 
Her er monteret standard rumdeler med vindue 300 cm. 
Ekstra tagstang behøves (verandastang 300 cm.), og så lige et par mørtikbeslag med bolt. 
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Sluse som ekstra mulighed. Bestilles særskilt. 

Mulighed for termoloft. 
Forhør nærmere hos DIN VILLA forhandler. 

Alm. Tilslutning mod vogn med kraftige puder, og dobbelt tagtilslutning. 
8-10 cm. fra vogn (pude presses ind imellem vogn og stolpe. 

 


