
Det er de gode s tunder, 
der tæller. Vent ikke 
på dem, skab dem selv.

Orland Tent Stove
Gør tel t turen komf ortabel

www.orland-living.comwww.orland-living.com

OM ORLAND LIVING
Bag Orland Living står Thomas Orland
– en designer, der selv holder af at være på 
tur i vildmarken. Men i det våde og kolde 
skandinaviske klima har han og resten af 
familien ofte savnet et sted at blive tør og 
lade op. Sådan er det ikke mere, efter han
udviklede Orland Tent Stove.

Salg og info -  www.orland-living.com

Orland Tent Stove
Gør tel t turen komf ortabel

Er tanken om et koldt telt og en fugtig
sovepose noget af det, der afholder dig fra at
fiske efter laks i de norske elve, ro i kano med 
hele familien eller tage på andre oplevelser 
i naturen? Glæd dig til at slå teltdugen til 
side og bliv mødt af flammernes skær og den 
behagelige varme fra Orland Tent Stove.

Slap af efter dagens naturoplevelser, mens du 
kigger ind på ovnens dansende flammer.
Et sted at blive varm og tør er det, der gør
hele forskellen og giver overskud til at
nyde strabadserne i vildmarken. På blot
få minutter gør brændeovnen dit telt så 
komfortabelt, at du bare kan læne dig tilbage 
og lade op til de næste naturoplevelser.

Orland Living introducerer verdens første
mobile brændeovn med glaslåge og -sider.

FIND OS HER - DEL MED OS



GØR VILDMARKEN TIL ET 
VARMT OG HYGGELIGT STED

Orland Tent Stove er verdens første 
mobile brændeovn med fuldt udsyn 
til flammerne  – produceret i høj, 
dansk kvalitet.

5 minutter er alt hvad 
det tager at montere 
brændeovnen, så den 
er klar til at give dit telt 
lejrbålets hyggestemning.

SPECIFIKATIONER: Grundarealet på de to ovne er 25 x 35 cm. Tent Stove: højde 25 cm, vægt 12 kilo. Camp Stove: højde 40 cm., vægt 16 kilo.

Server friskbagte boller 
fra bageovnen, som 
blot tager 2 minutter at 
montere og placere oven 
på brændeovnen.

Find en stor sten, der kan 
opsuge brændeovnens 
varme som en masseovn 
og holde teltet dejligt 
varmt hele natten, uden 
at du skal op for at fyre.

Aftensmaden tilberedes 
direkte oven på ovnen, 
mens du nyder synet af 
de dansende flammer 
gennem ovnens glas.

Ovnen fås i to størrelser, den 
lille Tent Stove (billedet) og den 
større Camp Stove. Sæt dit eget 
personlige præg på ovnen med 
eksklusive detaljer som bæretasker, 
transportkasse og håndtag lavet af 
gevir, horn, ben og udsøgte træsorter.


