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Om det er storm på vidda, fjellet eller ved kysten 
kan du være sikker på at teltduken vår holder deg 

varm, tørr og ikke minst trygg gjennom alle årstider!
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Vi i Arctic Lavvo har solid erfaring med bruk av lavvo. Våre 
lavvoer er etterkommere av lavvoene samene har brukt i flere 

generasjoner, tett omgitt av familie levde samene fra livets start til 
livets slutt i lavvoene. Vi synes det er ekstra stas at en av våre eiere 

i Arctic Lavvo selv ble født i en lavvo i 1960.

Arctic Lavvo ble etablert i august 2016, hvor vi overtok rettighetene til videre produksjon av 
Venor-produktene. Venor-produktene har eksistert på markedet i over 30 år og er kjent for sine 

solide kvaliteter. Produksjonsavdelingen vår ligger i Kautokeino, midt i hjertet av Sameland. 
Produktene våre kan stå ute gjennom hele året og passer fint i hagen, utenfor hytta eller ute 
i villmarka. Lavvoen og gammen blir fort et naturlig samlingspunkt for deg og din familie, din 

bedrift eller dine kunder.

Prøv Arctic Lavvo, vi skal gjøre vårt beste for at du skal bli fornøyd! Vi kan med hånden på hjertet 
si at det ligger kvalitetshåndarbeid bak hver eneste søm. 

Takk for at du bruker tid på vår katalog. Del gjerne dine erfaringer med oss.

For bestilling eller ytterligere informasjon om våre produkter:

+47 917 31 283

ordre@arcticlavvo.no

facebook.com/arcticlavvo

www.arcticlavvo.no
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V E N O R

GAMME

9

Anbefales til:

• Familier
• Jakt- og fiskerlag
• Reindrift
• Feltarbeid (forskere og entreprenørbransjen)
• Speidere og frivillige-organisasjoner
• Barnehager
• Skoler
• Reiselivsbedrifter
• Hjelpeorganisasjoner og forsvar
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Venor Gamme Venor Gamme

Venor Gamme er et flott utgangspunkt for fantastiske tur- og naturopplevelser. 
Dette er et romslig helårstelt beregnet for fyring med ovn.

Teltet har ståhøyde og det er god plass til feltsenger, stoler og bord.

V E N O R

GAMME

Duken er laget i en kraftig bomull/polyester-kvalitet, og leveres i følgende fargevalg: 

Beige Naturhvit Grønn

SPESIFIKASJONER
Duken består av 50 % bomull / 50 % polyester. Duken er impregnert 

og råtebestandig. Vekt 400 g/m2

Rammeverket består av sammenleggbare aluminiumstenger. 
Disse monteres hurtig og enkelt.

Størrelse Diameter Gulvareal Midthøyde Sidehøyde Vekt 
(duk+stenger) Sitteplasser

4-6 380 cm 11,33 m2 211 cm 160 cm 27 kg Inntil 12 pers

8-10 435 cm 14,78 m2 215 cm 174 cm 31 kg Inntil 18 pers

12-14 470 cm 17,34 m2 230 cm 180 cm 37,5 kg Inntil 25 pers

PRISER
Stenger og duk selges både individelt og som komplett sett.

Alle priser inkluderer mva.  

Størrelse Gammeduk Aluminiumsstenger

4-6 9900,- 7000,-

8-10 10900,- 7500,-

12-14 11900,-  8500,-

Fra

16900.-
ink. mva.
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Venor Gamme Venor Gamme

SPESIALTILPASNINGER SPESIALTILPASNINGER

Innvendig skjørt

Vindu Ventil

Dersom du ønsker en tett gamme kan du velge innvendig 
skjørt som tillegg. Dette er en ekstra kant nederst på 
duken, innvendig i gammen, som du kan trekke under 
stengene før pluggfestene strammes.

Ovnsrørgjennomgang
I en standardutgave av gammen er ovnsrørgjennomgangen plassert i midten. Om du ønsker åpning for 
ovnsrøret en annen plass er det fullt mulig, det vi anbefaler da er å trekke ovnsrørgjennomgangen rett mot døra 
eller mot venstre siden av døra.

I en standardutgave av gammen er det montert 
ett vindu. Vinduet har gardin for å hindre uønsket 
innsyn. Du kan få opptil 11 vinduer i gammen og 
plassering av vindu er valgfri. 

For ekstra lufttilførsel.

Pris per ekstra vindu: 890,- Pris per ventil: 600,-

Dør
I standardutgaven får du en døråpning med enkel glidelås. Dersom du ønsker ekstra stor dør kan vi montere 
dobbel glidelåsdør

Pris for str. 4-6: 690,-
Pris for str. 8-10: 790,-
Pris for str. 12-14: 890,-

  Pris for å flytte ovnsrørgjennomgang: 0,-   Pris for ekstra ovnsrørgjennomgang: 600,-

Dobbel glidelåsdør: 550,-
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Venor Gamme Venor Gamme

SPESIALTILPASNINGER SPESIALTILPASNINGER

Innerduk Bunn
Innerduk fungerer som ekstra isolering og er å anbefale vinterstid.

Hvis det velges dobbel glidelåsdør, ekstra vindu eller ventil på ytterduken vil pristilleggene for 
valgene også tilkomme prisen for innerduken, da de samme endringene må gjøres på innerduken.

Bunnduken til Venor Gamme er laget i et tynt nylonmateriale og fungerer som fuktsperre. 
Lett isolerende effekt som øker komforten.

Pris for str. 4-6: 7600,-
Pris for str. 8-10: 8100,-
Pris for str. 12-14: 8600,-

Pris for str. 4-6: 1890,-
Pris for str. 8-10: 2290,-
Pris for str. 12-14: 2690,-
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Venor Gamme Venor Gamme

Innredningsløsninger for 8-10 manns gamme: Mål på diverse innredning:

Eksempel 
med 6 
soveplasser

Eksempel 
med 10
 soveplasser

Eksempel 
med 8
soveplasser

Eksempel 
med 12 
sitteplasser

Eksempel 
med 25 
sitteplasser

Eksempel 
med 18 
sitteplasser

Eksempel 
med 4 
soveplasser
med ovn

Eksempel 
med 8 
soveplasser
med ovn

Eksempel 
med 5 
soveplasser
med ovn

Eksempel med 2 
soveplasser med 
bord + 2 stoler 
og ovn

Eksempel med 4 
soveplasser med 
bord + 4 stoler 
og ovn

Eksempel med 4 
soveplasser med 
bord + 4 stoler 
og ovn

Sovepose: 

L: 190 cm
B: 72 cm

Sitteplass:

Diameter: 
53 cm

Stol:

D: 58 cm
B: 70 cm

Bord 1:

B: 80 cm
L: 90 cm

Ovn:

B: 50 cm
L: 70 cm

Bord 2:

B: 70 cm
L: 160 cm

Innredningsløsninger for 4-6 manns gamme: Innredningsløsninger for 12-14 manns gamme:

INNREDNINGSLØSNINGER INNREDNINGSLØSNINGER
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V E N O R

GAMME LANG

19

Anbefales til:

• Familier
• Jakt- og fiskerlag
• Reindrift
• Feltarbeid (forskere og entreprenørbransjen)
• Speidere og frivillige-organisasjoner
• Barnehager
• Skoler
• Reiselivsbedrifter
• Hjelpeorganisasjoner og forsvar



Venor Gamme LangVenor Gamme Lang

Med Venor Gamme Lang ligger forholdene til rette for en komfortabel og 
innholdsrik turopplevelse. Med sin ovale form er teltet meget romslig, her får du 
plass til både feltsenger, bord og stoler i tillegg til det du måtte ønske av utstyr. 

Dette er et helårstelt som er beregnet for fyring med ovn. 

V E N O R

GAMME LANG

Duken er laget i en kraftig bomull/polyester-kvalitet, og leveres i følgende fargevalg: 

Beige Naturhvit Grønn

SPESIFIKASJONER
Duken består av 50 % bomull / 50 % polyester. Duken er impregnert 

og råtebestandig. Vekt 400 g/m2

Rammeverket består av sammenleggbare aluminiumstenger. 
Disse monteres hurtig og enkelt.

PRISER
Stenger og duk selges både individelt og som komplett sett.

Alle priser inkluderer mva.  

Størrelse Gammeduk Aluminiumsstenger

Lang 14900,- 10500,-

Størrelse Lengde Bredde Gulvareal Midthøyde Sidehøyde Vekt (duk + 
stenger) Sitteplasser

Lang 610 cm 470 cm 23,92 m2 230 cm 180 cm 51 kg Inntil 35 pers

2120

Fra

25400.-
ink. mva.
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Venor Gamme LangVenor Gamme Lang

SPESIALTILPASNINGER SPESIALTILPASNINGER

Innvendig skjørt

Vindu Ventil

Dersom du ønsker en tett gamme kan du velge innvendig skjørt som tillegg. Dette er en ekstra kant nederst 
på duken, innvendig i gammen, som du kan trekke under stengene før pluggfestene strammes.

Ovnsrørgjennomgang
Plassering av ovnsrørgjennomgang er valgfri, dersom 
du ønsker to ovnsrørgjennomganger er det fullt mulig.

I en standardutgave av gammen er det montert 
et vindu. Vinduet har gardin for å hindre uønsket 
innsyn. Du kan få opptil 13 vinduer i gammen og 
plassering av vindu er valgfri. 

For ekstra lufttilførsel.

Pris per ekstra vindu: 890,-

Pris:   1090,-

Pris per ventil: 600,-

Dør
I standardutgaven får du en døråpning med enkel glidelås. Dersom du ønsker ekstra stor dør kan vi montere 
dobbel glidelåsdør

  Pris for å flytte ovnsrørgjennomgang: 0,-

  Pris for ekstra ovnsrørgjennomgang: 550,-

Dobbel glidelåsdør: 550,-
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Venor Gamme LangVenor Gamme Lang

SPESIALTILPASNINGER SPESIALTILPASNINGER

Innerduk Bunn
Innerduk fungerer som ekstra isolering og er å anbefale vinterstid.

Hvis det velges dobbel glidelåsdør, ekstra vindu eller ventil på ytterduken vil pristilleggene for 
valgene også tilkomme prisen for innerduken, da de samme endringene må gjøres på innerduken.

Bunnduken til Venor Gamme er laget i et tynt nylonmateriale og fungerer som fuktsperre. 
Lett isolerende effekt som øker komforten.

Pris:  9600,- Pris:  3190,-
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INNREDNINGSLØSNINGER INNREDNINGSLØSNINGER

Eksempel med ovn og 
35 sitteplasser

Eksempel med ovn, fire bord 
og 16 stoler

Eksempel med ovn og 
14 soveplasser

Eksempel med ovn, ett bord, seks 
sitteplasser og fire soveplasser

Mål på diverse innredning:

Sovepose: 

L: 190 cm
B: 72 cm

Sitteplass:

Diameter: 
53 cm

Stol:

D: 58 cm
B: 70 cm

Bord 1:

B: 80 cm
L: 90 cm

Ovn:

B: 50 cm
L: 70 cm

Bord 2:

B: 70 cm
L: 160 cm

Venor Gamme LangVenor Gamme Lang
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V E N O R

LAVVO

Anbefales til:

• Familier
• Jakt- og fiskerlag
• Reindrift
• Speidere og frivillige-organisasjoner
• Barnehager
• Skoler
• Reiselivsbedrifter
• Hjelpeorganisasjoner og forsvar

29



Venor LavvoVenor Lavvo

Venor Lavvo er en populær lavvomodell for helårsbruk. Det er en lavvo med 
mange muligheter som passer alle typer friluftsliv. Venor Lavvo er enkel og rask 

å sette opp, hvor de to minste modellene fint settes opp alene. 

V E N O R

LAVVO

Duken er laget i en kraftig bomull/polyester-kvalitet, og leveres i følgende fargevalg: 

Beige Naturhvit Grønn

Fra

15000.-
ink. mva.

SPESIFIKASJONER
Duken består av 50 % bomull / 50 % polyester. Duken er impregnert 

og råtebestandig. Vekt 400 g/m2

Rammeverket består av sammenleggbare aluminiumstenger. 
Disse monteres hurtig og enkelt.

PRISER
Stenger og duk selges både individelt og som komplett sett.

Alle priser inkluderer mva.  

Størrelse Gammeduk Aluminiumsstenger

4-6 9200,- 5800,-

8-10 9900,-  6650,-

12-14 11000,- 7150,-

15-20 14100,- 11150,-

Størrelse Diameter Gulvareal Høyde (midten) Vekt (duk + 
stenger) Sitteplasser

4-6 400 cm 12,56 m2 250 cm 27 kg Inntil 12 pers

8-10 470 cm 17,3 m2 273 cm 35,5 kg Inntil 18 pers

12-14 530 cm 22 m2 300 cm 42 kg Inntil 25 pers

15-20 580 cm 26,4 m2 330 cm 72,5 kg Inntil 35 pers

3130
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Venor lavvoen egner seg godt til både bål og ovn, hvor det medfølger en løs 
ovnshatt. Ønsker du å fyre med bål, må lavvoen brukes uten ovnshatten slik at 

røyken kan slippe ut. Ønsker du å benytte ovn, kan ovnshatten klipses fast i lavvoen 
slik at du får en tett lavvo i toppen med åpning for ovnsrøret.

FYRING

SPESIALTILPASNINGER

Innvendig skjørt

Vindu

Dersom du ønsker en tett lavvo kan du velge innvendig 
skjørt som tillegg. Dette er en ekstra kant nederst på 
duken, innvendig i lavvoen, som du kan trekke under 
stengene før pluggfestene strammes. 

Dersom det er ønskelig kan vi montere vindu i lavvoen, plasseringen er valgfri. Du kan velge mellom 
trekantet vindu og firkantet vindu, vinduet har gardin for å hindre uønsket innsyn.

Pris per vindu: 890,-

Pris for str. 4-6: 690,-
Pris for str. 8-10: 890,-
Pris for str. 12-14: 1090,-
Pris for str. 15-20: 1250,-

Venor LavvoVenor Lavvo

33
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SPESIALTILPASNINGER SPESIALTILPASNINGER

Innerduk Bunn/fuktsperre
Innerduk fungerer som ekstra isolering og er å anbefale vinterstid.

Hvis det velges vindu på ytterduken vil pristillegget for vinduet også tilkomme prisen for innerduken.

Bunnduken til Venor Lavvo er laget i et tynt nylonmateriale og fungerer som fuktsperre. Lett isolerende effekt 
som øker komforten. 

Pris for str. 4-6: 5900,-
Pris for str. 8-10: 6100,-
Pris for str. 12-14: 6900,-
Pris for str. 15-20: 7500,-

Pris for str. 4-6: 2000,-
Pris for str. 8-10: 2790,-
Pris for str. 12-14: 3240,-
Pris for str. 15-20: 3690,-

Venor LavvoVenor Lavvo
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Venor LavvoVenor Lavvo

INNREDNINGSLØSNINGER INNREDNINGSLØSNINGER

Eksempel med 6 
soveplasser

Eksempel med 12 
sitteplasser

Eksempel med 4 soveplasser
med bål/ovn

Eksempel 
med 10 
soveplasser

Eksempel 
med 18 
sitteplasser

Eksempel 
med 6 
soveplasser
med bål/ovn

Eksempel med 4 
soveplasser med 
bord + 2 stoler 
og bål/ovn

Eksempel 
med 12 
soveplasser

Eksempel 
med 25 
sitteplasser

Eksempel 
med 6 
soveplasser
med bål/ovn

Eksempel 
med 4 
soveplasser
med bord + 4 
stoler og bål

Eksempel 
med 14 
soveplasser

Eksempel 
med 35 
sitteplasser

Eksempel 
med 11 
soveplasser
med bål/ovn

Eksempel med 6 
soveplasser
med bord + 4 
stoler og bål/
ovn

Innredningsløsninger for 4-6 manns lavvo: Innredningsløsninger for 12-14 manns lavvo:

Innredningsløsninger for 8-10 manns lavvo: Innredningsløsninger for 15-20 manns lavvo:



39

V E N O R

TRADISJONELL
LAVVO

39

Anbefales til:

• Familier
• Jakt- og fiskerlag
• Reindrift
• Speidere og frivillige-organisasjoner
• Barnehager
• Skoler
• Reiselivsbedrifter



Venor Tradisjonell Lavvo

SPESIFIKASJONER
Duken består av 50 % bomull / 50 % polyester. Duken er impregnert 

og råtebestandig. Vekt 400 g/m2

PRISER
Stenger og duk selges både individelt og som komplett sett.

Alle priser inkluderer mva.  

Venor Tradisjonell Lavvo

Venor Tradisjonell Lavvo er nærmest identisk med den lavvoen som samene har brukt i 
flere hundre år. Den er enkel i bruk og gir skikkelig stemning. I denne lavvoen, med åpent 

bål, får du virkelig følelse av villmark. Det er en fordel å være to når man setter opp en 
tradisjonell lavvo, i tillegg vil det være behov for stige ved oppsett av de største lavvoene.

V E N O R

TRADISJONELL LAVVO

Duken er laget i en kraftig bomull/polyester-kvalitet, og leveres i følgende fargevalg: 

Beige Naturhvit Grønn

Fra

9590.-
ink. mva.

Størrelse Diameter Gulvareal Høyde (midten) Vekt (duk og 
plugger) Sitteplasser

4-6 400 cm 12,56 m2 250 cm 11,5 kg Inntil 12 pers

8-10 470 cm 17,3 m2 273 cm 14,5 kg Inntil 18 pers

12-14 530 cm 22 m2 300 cm 17 kg Inntil 25 pers

15-20 580 cm 26,4 m2 330 cm 26,5 kg Inntil 35 pers

25-30 730 cm 41,85 m2 411 cm 38 kg Inntil 50 pers

Størrelse Lavvoduk  
m/klaffdør

Lavvoduk
m/glidelåsdør

Lavvoduk
m/løs dør Trestenger Aluminium-

stenger

4-6 9590,- 10000,- 10440,- 6300,- 5800,-

8-10 10290,- 10740,- 11540,- 9200,- 6650,-

12-14 13790,- 14280,- 15360,- 10700,- 7150,-

15-20 15100,- 15590,- 16680,- 12700,- 11150,-

25-30 19300,- 19800,- 21300,- 14600,- x

4140



Klaffdør Tradisjonell løs dør Glidelåsdør
Fastsydd i lavvoduken, du binder en 
trestang i klaffen og benytter denne til 
å åpne og lukke døren. 

Lavvoens runde form gir gode forhold for trekk ved bålfyring og gjør 
at røyken stiger opp. Du kan også benytte vedovn i Venor Tradisjonell 
Lavvo. Dersom du skal ha vedovn kan du enten benytte deg av våre 
aluminiumstenger, eller du kan lage åpning mellom trestengene som er 
stor nok til at ovnsrøret går ut. Dersom du skal ha ovn i lavvoen kan vi 
tilpasse regnhatten for ovnsbruk. 

Døra festes i krysshøyde og ligger løst 
over døråpningen.

Moderne løsning som gjør lavvoen 
tett. Nødvendig trekk til bålet får du 
om du løfter litt på duken.

STENGER

DØRVALG

FYRING

Venor Tradisjonell LavvoVenor Tradisjonell Lavvo

4342

Dersom du har tid, anledning og tilgang på lange nok trær kan du lage lavvostengene 
(trestengene) selv, veiledning følger med lavvoen. Dersom du ønsker ferdigproduserte 

trestenger leverer vi selvfølgelig dette til deg.

Det er også mulig å benytte aluminiumstenger til Venor Tradisjonell Lavvo, dette gjelder opp til 
størrelse 15-20. Tilpasning av regnhatt for ovnsbruk:  550,-
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SPESIALTILPASNINGER

Innerduk
Innerduk fungerer som ekstra isolering og er å anbefale vinterstid.

Hvis det velges vindu på ytterduken vil pristillegget for vinduet også tilkomme prisen for innerduken.

Pris for str. 4-6: 2950,-
Pris for str. 8-10: 3050,-
Pris for str. 12-14: 3450,-
Pris for str. 15-20: 3750,-
Pris for str. 25-30: 4100,-

Venor Tradisjonell LavvoVenor Tradisjonell Lavvo

SPESIALTILPASNINGER

Innvendig skjørt

Vindu

Dersom du ønsker en tett lavvo kan du velge innvendig 
skjørt som tillegg. Dette er en ekstra kant nederst på 
duken, innvendig i lavvoen, som du kan trekke under 
stengene før pluggfestene strammes.

Dersom det er ønskelig kan vi montere vindu i lavvoen, plasseringen er valgfri. Du kan velge mellom 
trekantet vindu og firkantet vindu, vinduet har gardin for å hindre uønsket innsyn.

Pris per vindu: 890,-

Pris for str. 4-6: 690,-
Pris for str. 8-10: 890,-
Pris for str. 12-14: 1090,-
Pris for str. 15-20: 1250,-
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INNREDNINGSLØSNINGER

Venor Tradisjonell LavvoVenor Tradisjonell Lavvo

SPESIALTILPASNINGER

Bunn/fuktsperre
Bunnduken til Venor Lavvo er laget i et tynt nylonmateriale og fungerer som fuktsperre. Lett isolerende effekt 
som øker komforten. 

Pris for str. 4-6: 2000,-
Pris for str. 8-10: 2790,-
Pris for str. 12-14: 3240,-
Pris for str. 15-20: 3690,-
Pris for str. 25-30: 4600,-

Eksempel med 6 
soveplasser

Eksempel med 12 
sitteplasser

Eksempel med 4 
soveplasser
med bål/ovn

Eksempel 
med 10 
soveplasser

Eksempel 
med 18 
sitteplasser

Eksempel 
med 6 
soveplasser
med bål/ovn

Eksempel med 4 
soveplasser med 
bord + 2 stoler 
og bål/ovn

Innredningsløsninger for 8-10 manns lavvo

Innredningsløsninger for 4-6 manns lavvo:
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INNREDNINGSLØSNINGERINNREDNINGSLØSNINGER

Venor Tradisjonell LavvoVenor Tradisjonell Lavvo

Eksempel 
med 12 
soveplasser

Eksempel 
med 25 
sitteplasser

Eksempel 
med 6 
soveplasser
med bål/ovn

Eksempel 
med 4 
soveplasser
med bord + 4 
stoler og bål

Eksempel 
med 35 
sitteplasser

Eksempel 
med 11 
soveplasser
med bål/ovn

Eksempel med 6 
soveplasser
med bord + 4 
stoler og bål/
ovn

Innredningsløsninger for 15-20 manns lavvo

Innredningsløsninger for 12-14 manns lavvo:

Eksempel 
med 14 
soveplasser

Eksempel 
med 24 
soveplasser

Eksempel 
med 50 
sitteplasser

Eksempel 
med 17 
soveplasser
med bål/ovn

Eksempel med 
12 soveplasser 
med bord + 4 
stoler og bål/
ovn

Innredningsløsninger for 25-30 manns lavvo:

Sovepose: 

L: 190 cm
B: 72 cm

Bål:

Diameter: 
80 cm

Sitteplass:

Diameter: 
53 cm

Stol:

D: 58 cm
B: 70 cm

Bord:

D: 107 cm
B: 150 cm

INNREDNING
Mål på diverse innredning
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Dersom du har behov for å huse en større mengde personer er Venor Storlavvo 
perfekt. Venor Storlavvo produseres i tre forskjellige størrelser og du kan få 

sitteplasser helt opp til 100 personer. 

V E N O R

STORLAVVO V        i har tatt vare på det tradisjonelle 
preget, hvor du lett får en koselig og 

avslappende atmosfære for dine gjester. 
Lavvoen er beregnet for fast leirsted og 
egner seg meget godt til arrangementer 
i forbindelse med bryllup, jubileer, 
seminarer, reiseliv, matopplevelser, 
eventyrfortellinger samt intime 
konserter. 

Lavvoen kan innredes med benker og 
bord, paller med reinskinn på, sitte-
stubber eller lignende. Det er ypperlig 
å bygge tregulv i lavvoen og vi tilpasser 
gjerne våre lavvoer hvis det er behov. 

Som oppvarming kan du lage et grillsted 
i sentrum eller vi kan tilpasse med 
ovnsrørsgjennomganger i duken slik at 
det er mulighet for å sette inn ovner. 
Mange bruker også annen elektrisk 
oppvarming ved behov. 

Hvis ønskelig er vi behjelpelig med 
leveranse av stenger og oppsett. 
Ring oss gjerne for en samtale om 
mulige bruksområder, forskjellige 
innredningsløsninger, tips og 
vedlikehold. Er det noe vi elsker, så er 
det å prate om våre lavvoer.

PRISER:

Venor Storlavvo er laget i kraftig bomull/polyester-duk og du kan velge 
mellom fargene grønn, naturhvit og beige. 

Fra

31100.-
ink. mva.

Størrelse Høyde Diameter Lavvoduk Trestenger

50 5,2 m 8,5 m 31100,- 15750,-

80 6 m 10 m 43500,- 23600,-

100 7,4 m 11 m 48800,- 27400,-

5150

Venor StorlavvoVenor Storlavvo
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Brodering

Oppbevaringslomme

Hva med å gjøre teltduken mer personlig, eller synliggjøre 
din bedrift? Hos oss kan du få brodert inn navn, logo eller 
slagord i teltduken. 

Maks størrelse H x B: 24 x 29 cm 

Oppbevaringslommen er praktisk for å holde orden på småting som telefon, bøker, nettbrett, nøkler, kart/gps og 
lignende.

Navn brodert i klaff: 400,-
Brodering av logo: 750,-
Brodering av logo + tekst: 950,-

Info: Ved brodering av logo kommer et engangstillegg på 950,- 
for klargjøring av din logo i broderingsprogrammet vårt. 

WC-lavvo

Rakkas (sovetelt)

Mange har nok erfart at de på telttur, ute 
på vidda, har hatt vansker med å finne litt 
privatliv når «naturen kaller». WC-lavvoen 
er et perfekt lite utendørstoalett som du 
kan slå opp i nærheten av din leirplass 
slik at du slipper lange vandrerunder for 
å finne egnet plass. WC-lavvoen er enkel 
i bruk, tar liten plass og er beregnet for 
bruk med campingtoalett. Inne i lavvoen er 
det et praktisk feste til toalettrull. Leveres i 
fargene grønn, naturhvit og beige.

Rakkas er et sovetelt som har vært brukt 
av samene i flere hundre år. Den er laget 
av bomullsstoff med myggnetting oppe 
i sidene for ventilasjon. Den hjelper deg 
mot kulde vinterstid og holder insektene 
borte sommerstid. Rakkas har ikke 
bunn på grunn av sikkerhet, men det er 
lengde nok til at du kan brette den under 
liggeunderlaget om du ønsker det. Du kan 
feste den i stengene eller de innvendige 
hempene i duken. Rakkasen er beregnet 
for to personer

Størrelse, L x B x H: 260 x 160 x 210 cm 

Pris:       4300,-

Pris:       1180,-

Pris:     160,-
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Volcano Sauna MultiFuel Teltovn

Mobiba Sogra vedovn

Andre tillegg:Andre tillegg:

Dette er en unik ovn som er utviklet av det norske forsvarets forskningsinstitutt. Som 
drivstoff kan du bruke både diesel, parafin og trevirke, noe som gjør ovnen meget fleksibel. 
Den er enkel i bruk og du kan regulere varmen ut fra behov. Ovnen har et utvendig 
rammeverk av aluminium som ikke overfører varme, dette gjør ovnen veldig sikker i bruk. 

Dette er en revolusjonerende vedovn beregnet for bruk i telt, lavvo og gamme. Den har fort blitt en 
populær oppvarmingskilde blant våre turvenner. Ovnen er utformet slik at den holder på varmen 
i opptil 10 timer, du trenger dermed ikke våkne opp til et iskaldt telt lenger. Ovnen har innebygd 
gnistfanger og jevn fordeling av varmen på alle sider. Den har stor vedmatingsluke og egen 
trekkregulering. Med plass til to kjeler er ovnen godt egnet for matlaging. Den har et enestående 
design, ovnen krymper i sine dimensjoner under transport og «sprer sine vinger» ved ankomst.
Du kan fyre med vedkubber i opptil 40 cm lengde.

Total høyde på standardpakke er ca. 270 cm. for ovn og pipe. 

(*) Ved forsendelse til Svalbard vil det påløpe ytterligere fraktomkostninger.

(*) Ved forsendelse til Svalbard vil det påløpe ytterligere fraktomkostninger.

Du får også kokeplate til MultiFuel, denne kan legges rett på ovnen og ligger stødig for 
plassering av kjeler og gryter.

Varmeeffekten: 6 – 14 kW, 5 regulerbare steg.
Drivstofforbruk: 0,6 – 1,4 liter per time
Totalvekt: 22 kg
Størrelse: L x B x H: 480 x 420 x 560 mm

Totalvekt:   10,7 kg
Volum forbrenningskammer: 25 liter
Størrelse:   L x B x H: 600 x 470 x 330 mm

Pris inkl. frakt i Norge:     14950,-*
Pris inkl. frakt i Norge:   3945,-*

Pris:   162,- Pris:   400,-Pris:       999,-

Ekstra ovnsrør for de som har behov for høyere 
pipe. (eksempelvis til vår Venor Lavvo er det 
behov for flere moduler).

Antignist isolasjonsmatte beskytter underlaget 
mot gnister.
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Tørket reinskinn

Barduner

Bålpanne, vaffeljern for bål, benker 

Teltdukimpregnering:

Plugger

Tørket reinskinn er et varmt og godt underlag, enten du sover i lavvo, fisker på isen, sitter i 
solveggen eller rundt bålet. Skinnene vi leverer kommer fra ulike siidaer (reinbeitedistrikt) 
på Finnmarksvidda.

Tørket reinskinn er 100 % naturlig. Med godt vedlikehold vil du ha god nytte av skinnet i 
mange år, heng det til tørk etter bruk og oppbevar det på et tørt sted. Skinnene fraktes ved 
å rulle de med hårene inn. 

Størrelse og farge vil variere fra skinn til skinn.

Barduner benyttes som ekstra sikring ved sterk vind. Bardunene 
er 4 meter lange og leveres i 3-pakning.

Farge: Limegrønn med refleks.

Vi er forhandlere for Espegard sine produkter og kan levere bålpanner, vaffeljern, grillplater, kjeler 
og mye mer.

Vi leverer også sammenleggbare bord og benker.
Dersom du ønsker en komplett leveranse til din lavvo/gammebestilling er det bare å ta kontakt.

Til etter-impregnering av lavvo/teltduk. Kan også brukes til markiser og båtkalesjer. Beskytter duken 
mot fuktskader og sur nedbør. Pris 5 L 1266 kr

Standardplugger som følger med våre leveranser. 
Lengde: 30 cm.

Plugger T30. En kraftigere plugg som tåler godt å bli 
banket i steinet jordsmonn. 
Lengde: 30 cm.

Plugger T40. En kraftigere plugg som tåler godt å bli 
banket i steinet jordsmonn. 
Lengde: 40 cm.

Snøplugger. Fint alternativ til vintercamping. 
Snøpluggene er lange og har en form som gjør at de får 
bedre feste i snøen enn vanlige plugger. 
Lengde: 50 cm

Medium:    500,-
Stor:            600,-

Pris 5L:    1266,-

Pris per stk:  19,-

Pris per pk:  75,-

Pris per stk:  39,-

Pris per stk:  45,-

Pris per stk:  32,-



6161



62 63

Tekniske detaljerTekniske detaljer

TEKNISKE DETALJER TEKNISKE DETALJER

DUK:
Alle våre duker består av 50 % bomull / 50 % polyester,  
er vanntett og råtebestandig. Vekt 400 g/m2

SØM/TAPET SØM:
Sømmene er sydd dobbelt med råtebestandig og 
vannavvisende sytråd. Alle utsatte sømmer er i tillegg 
tapet for å forhindre lekkasjer og vanninntrengingen. 

GLIDELÅSER:
Vi benytter kun YKK-glidelåser. YKK er verdenskjent og 
har en kvalitet til å stole på.

IMPREGNERING:
Duken er vanntett og råtebestandig, ferdig impregnert 
fra fabrikk. Levetiden på impregnering avhenger av 
klima og bruk. Vi erfarer at teltduken har kortere levetid 
i værharde områder nær kysten, hvor saltsprut, høy 
luftfuktighet og mye «vær» hersker, sammenlignet med 
tørt innenlandsklima. 

Som vedlikehold anbefaler vi å spyle teltduken ren, tørke 
den for så å impregnere duken godt. Ta kontakt med oss 
for ytterlige tips angående vedlikehold og ved behov for 
impregnering. 

RÅTEKANT:
Nedre dukkant/råtekant er laget i syntetisk materiale og 
beskytter duken mot råteskade.

GLIDELÅS
Døråpningen består av kraftig glidelås med klaff over, 
klaffen beskytter glidelåsen mot bl.a. ising.

PLUGGFESTER:
Det er regulerbare pluggfester i hver søm for å feste 
lavvoen/gammen til bakken og stramme opp duken. 

HULLBÅND
Utvendig er det hullbånd for ekstra bardunering (gjelder 
alle modeller utenom Venor Tradisjonell Lavvo og Venor 
Storlavvo).

Innvendig er det hullbånd i hver søm til feste av blant 
annet tørkesnor, myggnetting og rakkas (sovetelt).
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GENERELLE KJØPSBETINGELSER

Priser pr. 1.mai 2017. Alle priser er inkl. 25 % mva. i NOK. Fraktomkostninger kommer i tillegg. Varene sendes med våre 
distributører i henhold til gjeldene avtaler og satser.

Retur
Vi ønsker å vurdere returrett i hvert enkelt tilfelle, da våre leveranser er produsert i henhold til våre kunders ønsker og behov. 
Returrett forutsetter at varen ikke er brukt eller skadet. Vi viser ellers til lov om forbrukerkjøp. På eventuelle fabrikasjonsfeil har 
du full reklamasjonsrett i henhold til kjøpsloven.  

For øvrig vil vi minne våre kunder på at vi kan spesialtilpasse etter behov og syr på bestilling. Vi prøver å ligge på en leveringstid 
på rundt 3 uker, for de av våre kunder som har spesielle grunner for prioritert levering gjør vi vurderinger sammen med kunden 
om dette lar seg gjøre. 

Vi tar forbehold mot trykkfeil. 
I nettbutikken vår kan du 
tilpasse produktene etter 

dine behov!

www.arcticlavvo.no

For bestilling eller ytterligere informasjon om våre produkter:

+47 917 31 283

ordre@arcticlavvo.no

facebook.com/arcticlavvo

www.arcticlavvo.no




