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Vaikka tasangolla, tunturissa tai 

rannikolla myrskyää, voit olla varma 

siitä, että telttakangas pitää sinut 

lämpimänä, kuivana ja turvassa 

kaikkina vuodenaikoina!
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Meillä Arctic Lavvossa on vankka kokemus laavujen käyttämisestä. 
Laavumme perustuvat saamelaisten useiden sukupolvien ajan 
käyttämiin laavuihin. Saamelaiset elivät laavuissa elämänsä alusta 
sen päättymiseen saakka tiiviisti yhdessä perheenjäsentensä kanssa. 
Olemme erittäin ylpeitä siitä, että yksi Arctic Lavvon omistajista on 
syntynyt laavussa vuonna 1960.

Arctic Lavvo on perustettu elokuussa 2016, kun Venor-tuotteiden 
oikeudet siirtyivät meille. Venor-tuotteet ovat olleet markkinoilla 
yli 30 vuotta. Ne tunnetaan korkeasta laadusta. Tuotanto-osasto 
sijaitsee Kautokeinossa Saamenmaan sydämessä. 
Tuotteemme kestävät ulkokäyttöä ympäri vuoden. Ne ovat oikea 
valinta pihalle, vapaa-ajanasunnon ulkopuolelle ja erämaahan. 
Laavu ja kota ovat sinun ja perheesi, yrityksesi henkilöstön tai 
asiakkaittesi luonnollinen kohtauspaikka.

Kokeile Arctic Lavvoa. Teemme parhaamme, jotta olet tyytyväinen! 
Voimme luvata käsi sydämellä, että jokainen sauma on tehty 
laadukkaasti käsin. 

Tiesitkö, että teemme myös erikoismukautuksia? Jos haluat muita 
kuin kuvastossa esiteltyjä ratkaisuja, esittelemme niitä mielellämme.

Jos haluat tilat tai mielessäsi on kysymyksiä, ota yhteys meihin.

Peter Johansson
Myyntivastaava - Suomi

Puhelin: +358 40 560 0166

Sähköpostiosoite: contact@corntec.fi

Facebook: @arcticlavvo

Instagram: @arcticlavvo

www.arcticlavvo.fi

Odotamme yhteydenottoasi
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Alkaen

3980 €
Sis. alv

Venor Gamme mahdollistaa upeat matkailu- ja luontoelämykset. Tämä tilava 
ympärivuotiseen käyttöön tarkoitettu teltta voidaan lämmittää kamiinalla.

Teltassa on seisomakorkeus sekä runsaasti tilaa kenttävuoteille, tuoleille ja pöydille.

VE NO R

GAMME

Kotakankaan toimitus sisältää vaarnasarjan, telttanarut ja savuhormin aukon kannen.
Kangas on kestävää puuvilla-/polyesterilaatua. Seuraavat värivaihtoehdot ovat saatavana: 

Beige Luonnonvalkoinen Vihreä

Runko koostuu toisiinsa yhdistettävistä alumiinitangoista. 
Sen kokoaminen sujuu nopeasti ja helposti.

TEKNISET TIEDOT
Kankaan koostumus: 50 % puuvillaa, 50 % polyesteriä. Kangas on 

kyllästettyä ja lahoamatonta. Paino 400 g/m2

Koko Läpimitta Lattiapinta-ala Korkeus  
keskikohdalla Sivukorkeus Paino (kangas + 

tangot) Istumapaikkoja

4-6 380 cm 11,33 m2 211 cm 148 cm 27 kg 8 henkilölle

8-10 435 cm 14,78 m2 215 cm 162 cm 31 kg 10 henkilölle

12-14 480 cm 17,34 m2 230 cm 168 cm 37,5 kg 14 henkilölle

HINNAT
Tangot ja kangas myydään joko erikseen tai sarjana.

Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron, kuljetuksen ja tullit.

Koko Kotakangas Alumiinitangot

4-6 2430 € 1550 €

8-10 2685 € 1955 €

12-14 2890 € 2230 €

Venor Gamme Venor Gamme

8 9



ERIKOISMUKAUTUKSETERIKOISMUKAUTUKSET

Venttiili
Venttiili parantaa ilmanvaihtoa varsinkin kuivattaessa 
kosteita vaatteita ja valmistettaessa ruokaa. Venttiilin 
ulkopuolinen läppä estää sateen pääsyn sisälle. 
Venttiili voidaan lukita kokonaan sisältäpäin.  

Hinta venttiiliä kohden: 100 €
Sisäpuolinen helma
Jos haluat tiiviin kodan, valitse lisävarusteena saatava 
sisäpuolinen helma. Se tulee kodan sisäpuolelle 
kankaan alareunaan, ja se vedetään tankojen alle 
ennen vaarnakiinnikkeiden kiristämistä.
Lisäksi helma parantaa vakautta vaativissa 
talviolosuhteissa.

Hinta koolle 4-6: 185 €
Hinta koolle 8-10: 220 €
Hinta koolle 12-14: 240 €

Hormiläpivienti ja kansi
Hormiläpiviennin voi sijoittaa vapaasti. Läpimitta on 
95 mm. Haluttaessa hormiläpivientejä voi olla useita. 
Mukana alumiinikansi.

 Lisähormiläpiviennin hinta:  105 €
Ikkuna
Katto- ja seinäikkunat tuovat luonnon lähemmäs!
Kodan vakioversiossa hintaan sisältyy yksi 
seinäikkuna. Myös kattoon voidaan tehdä ikkunoita, 
jotta näköalasta voi nauttia. Katto- ja seinäikkunat 
voidaan sulkea verhoilla.

Hinta kattoikkunaa kohden:  330 €
Lisäseinäikkunan hinta: 110 €

Venor Gamme Venor Gamme
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ERIKOISMUKAUTUKSETERIKOISMUKAUTUKSET

Kaareva ovi
Tämä ovi on kuin tehty vaativaan säähän. Reunus 
on ommeltu koko Venor Gammen ympärille, joten 
tuuli ja lumi eivät pääse osumaan oviaukkoon, jolloin 
vetoketju voisi rikkoutua. Ovi pysyy jäykkänä siihen 
kiinnitettyjen lasikuitulattojen avulla. Ne poistetaan 
kuljetuksen ajaksi

Hyttysverkko-ovi pitää hyttyset, mäkärät ja muut 
hyönteiset ulkona. Hyttysverkko-ovi voidaan kiinnittää 
sivulle, kun sitä ei käytetä.

Kaarevan oven hinta: 375 €

Hinta hyttysverkko-ovea kohden: 185 €

Vakio-ovi
Hinta sisältää vakio-oviaukon, jossa on vankka läpällä 
suojattu vetoketju. Läppä suojaa vetoketjua jäältä ja 
sateelta. Ovi voidaan jättää avoimeksi kiinnittämällä se 
sivulle.

Vakio-ovelle on vaihtoehtona käytännöllinen 
läpällinen kaksoisvetoketjuovi. Läppä suojaa 
vetoketjua jäältä ja sateelta. Ovi voidaan jättää 
avoimeksi kiinnittämällä se ylös.

Vakio-oven hinta: 0 €

Kaksoisvetoketjuoven hinta: 130 €
Hyttysverkko-oviOvessa kaksoisvetoketju

Venor Gamme Venor Gamme
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LISÄVARUSTEETLISÄVARUSTEET

Alaosa
Venor Gammen alaosan kangas on erittäin kestävää 
nylonmateriaalia, joka toimii kosteussulkuna. 

Kohtalainen eristävyys parantaa mukavuutta.

Hinta koolle 4-6: 415 €
Hinta koolle 8-10: 485 €
Hinta koolle 12-14: 570 €

Sisäkangas
Sisäkangas eristää kylmältä talvisin ja kuumuudelta 
kesäisin. Toimitetaan valkoisena tai harmaana. 
Kangas on 145-grammaista lahoamattomaksi 
käsiteltyä puuvilla. Alareunassa on synteettinen 
lahoamaton reuna.

Jos valitaan kaksoisvetoketjuovi tai 
ulkokankaaseen lisäikkuna tai -venttiili, 
valintojen aiheuttama lisähinta 
veloitetaan myös sisäkankaasta, 
koska samat muutokset on tehtävä 
siihenkin. Jos ulkokankaassa on 
kaareva ovi, sisäkankaaseen saadaan 
kaksoisvetoketjuovi.

Hinta koolle 4-6: 1320 €
Hinta koolle 8-10: 1405 €
Hinta koolle 12-14: 1495 €

Venor GammeVenor Gamme
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Sisustusratkaisut 12-14 henkilön kotaan:

SISUSTUSRATKAISUT

Sisustusratkaisut 4-6 henkilön kotaan:

SISUSTUSRATKAISUT

Kalusteiden mittoja:

Esimerkki: 4 
kenttävuodetta, 
kamiina, pöytä 
ja tuoleja

Esimerkki: 
kamiina ja 6 
makuupaikkaa 
takaosassa

Esimerkki: 
kamiina ja 8 
istumapaikkaa

Kenttävuode: 

P: 200 cm
L: 80 cm

Makuupussi: 

P: 190 cm
L: 72 cm

Istumapaikat:

Läpimitta: 
53 cm

Tuoli:

D: 58 cm
L: 70 cm

Pöytä:

L: 80 cm
P: 90 cm

Kamiina:

L: 50 cm
P: 70 cm

Sisustusratkaisut 8-10 henkilön kotaan:

Esimerkki: 2 
kenttävuodetta, 
kamiina, pöytä 
ja tuoleja

Esimerkki: 2 
kenttävuodetta, 
kamiina, pöytä 
ja tuoleja

Esimerkki: 
kamiina ja 3 
makuupaikkaa 
takaosassa

Esimerkki: 
kamiina ja 5 
makuupaikkaa 
takaosassa

Esimerkki: 
kamiina ja 4 
istumapaikkaa

Esimerkki: 
kamiina ja 8 
istumapaikkaa

Venor Gamme Venor Gamme
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Venor Gamme Langissa on juuri oikeat olosuhteet mukavaa ja sisältörikasta 
matkailuelämystä varten. Soikean muotonsa ansiosta tämä teltta on erittäin tilava. 

Tilaa riittää haluamiesi varusteiden lisäksi kenttävuoteille, pöydälle ja tuoleille. Tämä 
ympärivuotiseen käyttöön tarkoitettu teltta voidaan lämmittää kamiinalla. 

Beige Luonnonvalkoinen

VE NO R

GAMME LANG

Vihreä

Kotakankaan toimitus sisältää vaarnasarjan, telttanarut ja savuhormin aukon kannen.
Kangas on kestävää puuvilla-/polyesterilaatua. Seuraavat värivaihtoehdot ovat saatavana: 

Kankaan koostumus: 50 % puuvillaa, 50 % polyesteriä. Kangas on 
kyllästettyä ja lahoamatonta. Paino 400 g/m2

Runko koostuu toisiinsa yhdistettävistä alumiinitangoista. 
Sen kokoaminen sujuu nopeasti ja helposti.

Tangot ja kangas myydään joko erikseen tai sarjana.
Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron, kuljetuksen ja tullit. 

Koko Kotakangas Alumiinitangot

Pitkä 3385 € 2605 €

Koko Pituus Leveys Lattiapinta-ala Korkeus  
keskikohdalla Sivukorkeus Paino (kangas 

+ tangot) Istumapaikkoja

Pitkä 620 cm 480 cm 23,92 m2 230 cm 168 cm 51 kg 18 henkilölle

TEKNISET TIEDOT

HINNAT

Alkaen

5990 €
Sis. alv

20 21
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ERIKOISMUKAUTUKSET

Hormiläpivienti ja kansi
Hormiläpiviennin voi sijoittaa vapaasti. Läpimitta on 
95 mm. Haluttaessa hormiläpivientejä voi olla useita. 
Mukana alumiinikansi.

Venttiili
Venttiili parantaa ilmanvaihtoa varsinkin kuivattaessa 
kosteita vaatteita ja valmistettaessa ruokaa. Venttiilin 
ulkopuolinen läppä estää sateen pääsyn sisälle. 
Venttiili voidaan lukita kokonaan sisältäpäin.  

ERIKOISMUKAUTUKSET

Sisäpuolinen helma

Ikkuna

Jos haluat tiiviin kodan, valitse lisävarusteena saatava 
sisäpuolinen helma. Se tulee kodan sisäpuolelle 
kankaan alareunaan, ja se vedetään tankojen alle 
ennen vaarnakiinnikkeiden kiristämistä. Lisäksi helma 
parantaa vakautta vaativissa talviolosuhteissa.

Katto- ja seinäikkunat tuovat luonnon lähemmäs!
Kodan vakioversiossa hintaan sisältyy yksi 
seinäikkuna. Myös kattoon voidaan tehdä ikkunoita, 
jotta näköalasta voi nauttia. Katto- ja seinäikkunat 
voidaan sulkea verhoilla.

Hinta kattoikkunaa kohden:  330 €
Lisäseinäikkunan hinta:  110 €

Sisäpuolisen helman hinta:   330 € Hinta venttiiliä kohden: 100 €

Lisähormiläpiviennin hinta:  105 €

22 23
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ERIKOISMUKAUTUKSET

Kaareva ovi

Hyttysverkko-ovi

Tämä ovi on kuin tehty vaativaan säähän. Reunus 
on ommeltu koko Venor Gammen ympärille, joten 
tuuli ja lumi eivät pääse osumaan oviaukkoon, jolloin 
vetoketju voisi rikkoutua. Ovi pysyy jäykkänä siihen 
kiinnitettyjen lasikuitulattojen avulla. Ne poistetaan 
kuljetuksen ajaksi

Hyttysverkko-ovi pitää hyttyset, mäkärät ja muut 
hyönteiset ulkona. Hyttysverkko-ovi voidaan 
kiinnittää sivulle, kun sitä ei käytetä.

ERIKOISMUKAUTUKSET

Vakio-ovi

Ovessa kaksoisvetoketju

Hinta sisältää vakio-oviaukon, jossa on vankka läpällä 
suojattu vetoketju. Läppä suojaa vetoketjua jäältä ja 
sateelta. Ovi voidaan jättää avoimeksi kiinnittämällä se 
sivulle.

Vakio-ovelle on vaihtoehtona käytännöllinen 
läpällinen kaksoisvetoketjuovi. Läppä suojaa 
vetoketjua jäältä ja sateelta. Ovi voidaan jättää 
avoimeksi kiinnittämällä se ylös.

Kaarevan oven hinta: 375 €

Hinta hyttysverkko-ovea kohden: 185 €

Vakio-oven hinta: 0 €

Kaksoisvetoketjuoven hinta: 130 €

24 25
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LISÄVARUSTEET

Alaosa
Venor Gamme Langin alaosan kangas on erittäin 
kestävää nylonmateriaalia, joka toimii kosteussulkuna. 

Kohtalainen eristävyys parantaa mukavuutta.

Alaosan hinta: 660 €

LISÄVARUSTEET

Sisäkangas
Sisäkangas eristää kylmältä talvisin ja kuumuudelta 
kesäisin. Toimitetaan valkoisena tai harmaana. Kangas 
on 145-grammaista lahoamattomaksi käsiteltyä 
puuvilla. Alareunassa on synteettinen lahoamaton 
reuna.

Jos valitaan kaksoisvetoketjuovi tai 
ulkokankaaseen lisäikkuna tai -venttiili, 
valintojen aiheuttama lisähinta veloitetaan 
myös sisäkankaasta, koska samat muutokset 
on tehtävä siihenkin. Jos ulkokankaassa 
on kaareva ovi, sisäkankaaseen saadaan 
kaksoisvetoketjuovi.

Sisäkankaan hinta: 1750 €

Venor Gamme LangVenor GammeVenor Gamme Lang



Kalusteiden mittoja:

SISUSTUSRATKAISUT

Esimerkki: kamiina ja 12 
makuupaikkaa takaosassa

Esimerkki: 6 kenttävuodetta, 
kamiina, pöytä ja tuoleja

Esimerkki: 5 kenttävuodetta, 
kamiina, pöytä ja tuoleja

Esimerkki: kamiina ja 14 
istumapaikkaa

SISUSTUSRATKAISUT

Kenttävuode: 

P: 200 cm
L: 80 cm

Makuupussi: 

P: 190 cm
L: 72 cm

Istumapaikat:

Läpimitta: 
53 cm

Tuoli:

D: 58 cm
L: 70 cm

Pöytä:

L: 80 cm
P: 90 cm

Kamiina:

L: 50 cm
P: 70 cm

28 29
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Kankaan koostumus: 50 % puuvillaa, 50 % polyesteriä. Kangas on 
kyllästettyä ja lahoamatonta. Paino 400 g/m2

Runko koostuu toisiinsa yhdistettävistä alumiinitangoista. 
Sen kokoaminen sujuu nopeasti ja helposti.

Tangot ja kangas myydään joko erikseen tai sarjana.
Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron, kuljetuksen ja tullit. 

Koko Laavukangas Alumiinitangot

4-6 1805 € 1575 €

8-10 2220 € 1595 €

12-14 2410 € 1860 €

15-20 2890 € 2685 €

Koko Läpimitta Lattiapinta-ala Korkeus (keskellä) Paino (kangas 
+ tangot) Istumapaikkoja

4-6 400 cm 12,56 m2 250 cm 27 kg 8 henkilölle

8-10 470 cm 17,3 m2 273 cm 35,5 kg 12 henkilölle

12-14 530 cm 22 m2 300 cm 42 kg 16 henkilölle

15-20 580 cm 26,4 m2 330 cm 72,5 kg 20 henkilölle

TEKNISET TIEDOT

HINNAT

Venor Lavvo on suosittu ympärivuotiseen käyttöön tarkoitettu laavu. Se soveltuu 
kaikenlaiseen ulkoilmaelämään. Venor Lavvo on helppo ja nopea pystyttää. Kaksi 

pienintä mallia voidaan pystyttää yksin. 

Beige Luonnonvalkoinen

VE NO R

LAVVO

Vihreä

Laavukankaan toimitus sisältää vaarnasarjan, telttanarut ja savuhormin aukon kannen.
Kangas on kestävää puuvilla-/polyesterilaatua. Seuraavat värivaihtoehdot ovat saatavana: 

Alkaen

3380 €
Sis. alv

32 33
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ERIKOISMUKAUTUKSET

Sisäpuolinen helma

Ikkuna

Jos haluat tiiviin laavun, valitse lisävarusteena saatava 
sisäpuolinen helma. Se tulee laavun sisäpuolelle 
kankaan alareunaan, ja se vedetään tankojen alle 
ennen vaarnakiinnikkeiden kiristämistä. 
Lisäksi helma parantaa vakautta vaativissa 
talviolosuhteissa.

Laavu voidaan varustaa ikkunoilla. Niiden sijainti ja 
määrä voidaan valita. Ikkunat on vinosuunnikkaan 
muotoinen. Se voidaan sulkea verholla. 

Hinta koolle 4-6: 185 €
Hinta koolle 8-10: 240 €
Hinta koolle 12-14: 295 €
Hinta koolle 15-20: 340 €

Hinta ikkunaa kohden: 110 €

ERIKOISMUKAUTUKSET

Hinta koolle 4-6 ja 8-10: 185 €
Hinta koolle 12-14 ja 15-20: 240 €

Venttiili

Lämmitys Hyttysverkko-ovi

Venttiili parantaa ilmanvaihtoa varsinkin kuivattaessa 
kosteita vaatteita ja valmistettaessa ruokaa. Venttiilin 
ulkopuolinen läppä estää sateen pääsyn sisälle. 
Venttiili voidaan lukita kokonaan sisältäpäin.  

Venor Lavvoa voidaan lämmittää nuotion tai 
kamiinan avulla. Toimitus sisältää savuhormin aukon 
irrotettavan kannen. Jos haluat lämmittää nuotion 
avulla, savuhormin aukon kansi on irrotettava, 
jotta savu pääsee ulos. Jos haluat käyttää kamiinaa, 
savuhormin aukon kansi on kiinnitettävä laavuun, 
jotta laavusta tulee tiivis.

Hyttysverkko-ovi pitää hyttyset, mäkärät ja muut 
hyönteiset ulkona. Hyttysverkko-ovi voidaan kiinnittää 
sivulle, kun sitä ei käytetä.

Hinta venttiiliä kohden: 100 €

34 35
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LISÄVARUSTEETLISÄVARUSTEET

Hinta koolle 4-6: 460 €
Hinta koolle 8-10: 595 €
Hinta koolle 12-14: 690 €
Hinta koolle 15-20: 750 €

Alaosa
Venor Lavvon alaosan kangas on erittäin kestävää 
nylonmateriaalia, joka toimii kosteussulkuna. 
Kohtalainen eristävyys parantaa mukavuutta. Alaosa 
voidaan jakaa kahteen osaan, jotta laavussa voidaan 
polttaa nuotiota.

Hinta koolle 4-6: 1110 €
Hinta koolle 8-10: 1145 €
Hinta koolle 12-14: 1275 €
Hinta koolle 15-20: 1520 €

Sisäkangas
Sisäkangas eristää kylmältä talvisin ja kuumuudelta 
kesäisin. Toimitetaan valkoisena tai harmaana. Kangas 
on 145-grammaista lahoamattomaksi käsiteltyä puuvilla. 
Alareunassa on synteettinen lahoamaton reuna.

Jos valitaan ikkuna ulkokankaaseen, ikkunasta 
veloitettava lisähinta veloitetaan myös 
sisäkankaasta.

Venor LavvoVenor Lavvo



Sisustusratkaisut 15-20 henkilön laavuun:

SISUSTUSRATKAISUT

Kalusteiden mittoja:

Esimerkki: 10 
istumapaikkaa

Esimerkki: 6 
kenttävuodetta

Esimerkki: 8 makuupaikkaa 
takaosassa

SISUSTUSRATKAISUT

Esimerkki: nuotiopaikka 
ja 

4 istumapaikkaa

Esimerkki: nuotiopaikka 
ja 

8 istumapaikkaa

Esimerkki: nuotiopaikka 
ja 

8 istumapaikkaa

Esimerkki: 2 
kenttävuodetta ja 

kamiina

Esimerkki: 3 
kenttävuodetta ja 

kamiina

Esimerkki: 4 
kenttävuodetta ja 

kamiina

Esimerkki: nuotio ja 3 
makuupaikkaa takaosassa

Esimerkki: nuotio ja 6 
makuupaikkaa takaosassa

Esimerkki: nuotio ja 7 
makuupaikkaa takaosassa

Sisustusratkaisut 4-6 henkilön laavuun:

Sisustusratkaisut 8-10 henkilön laavuun:

Sisustusratkaisut 12-14 henkilön laavuun:

Kenttävuode: 

P: 200 cm
L: 80 cm

Makuupussi: 

P: 190 cm
L: 72 cm

Istumapaikat:

Läpimitta: 
53 cm

Kamiina:

L: 50 cm
P: 70 cm

38 39
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Kankaan koostumus: 50 % puuvillaa, 50 % polyesteriä. Kangas on 
kyllästettyä ja lahoamatonta. Paino 400 g/m2

Tangot ja kangas myydään joko erikseen tai sarjana.
Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron, kuljetuksen ja tullit.  

(*) Lisäksi kuljetus- ja tullimaksut, pyydä tarjous.

Koko Läpimitta Lattiapinta-ala Korkeus (keskellä) Paino (kangas ja vaarnat) Istumapaikkoja

4-6 400 cm 12,56 m2 250 cm 11,5 kg 8 henkilölle

8-10 470 cm 17,3 m2 273 cm 14,5 kg 12 henkilölle

12-14 530 cm 22 m2 300 cm 17 kg 16 henkilölle

15-20 580 cm 26,4 m2 330 cm 26,5 kg 20 henkilölle

25-30 730 cm 41,85 m2 411 cm 38 kg 30 henkilölle

Koko Laavukangas 
läppäovella

Laavukangas
vetoketjuovella

Laavukangas
irrallisella ovella Puutangot* Alumiinitangot

4-6 2395 € 2495 € 2635 € 1095 € * 1575 €

8-10 2915 € 3010 € 3155 € 1255 € * 1595 €

12-14 3190 € 3285 € 3475 € 1505 € * 1860 €

15-20 3795 € 3900 € 4075 € 1925 € * 2685 €

25-30 4235 € 4340 € 4560 € 2375 € * x

TEKNISET TIEDOT

HINNAT

Venor Tradisjonell Lavvo on lähes samanlainen kuin saamelaisten jo satoja vuosia käyttämä 
laavu. Sitä on helppo käyttää, ja siinä vallitsee mukava tunnelma. Tässä laavussa avotulen 
äärellä tuntee olevansa erämaassa. Tradisjonell Lavvon pystyttämiseen suositellaan kahta 

henkilöä. Lisäksi suurimpia laavuja pystytettäessä on kiivettävä.

Beige Luonnonvalkoinen

VE NO R

TRADISJONELL LAVVO

Vihreä

Tradisjonell lavvo -kankaan toimitukseen sisältyy vaarnasarja.
Kangas on kestävää puuvilla-/polyesterilaatua. Seuraavat värivaihtoehdot ovat saatavana: 

Alkaen

2395 €
Sis. alv
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LäppäoviPuutangot

Alumiinitangot

Perinteinen irrallinen ovi

Lämmitys

Vetoketjuovi
Ne ommellaan kiinni laavukankaaseen. 
Kun kiinnität läppään puutangon, oven 
voi avata ja sulkea sen avulla. 

Laavun pyöreä muoto varmistaa kunnollisen vedon, kun nuotio 
sytytetään, ja saa savun nousemaan ylöspäin. Venor Tradisjonell 
Lavvossa voi käyttää myös puulämmitteistä kamiinaa. Jos aiot 
käyttää puulämmitteistä kamiinaa, käytä alumiinitankojamme tai tee 
puutankojen avulla riittävän suuri aukko, josta savuhormi menee ulos. 
Jos käytät laavussa kamiinaa, voimme mukauttaa sadehatun kamiinan 
käyttämistä varten. 

Ovet kiinnitetään oviaukon yläpuolelle. Tämä moderni ratkaisu pitää laavun 
tiiviinä. Nuotion tarvitseman vedon saa 
aikaan nostamalla kangasta hieman.

Jos aikaa riittää ja käytettävissä on riittävän pitkiä puita, voit tehdä laavuun puutangot. Laavun 
mukana toimitetaan ohjeet. Jos haluat valmiit puutangot, tietysti toimitamme ne.

Koon 15-20 Venor Tradisjonell Lavvossa voidaan käyttää myös alumiinitankoja.

Sadehatun mukauttaminen kamiinaa varten:               110 €

ERIKOISMUKAUTUKSET
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LISÄVARUSTEETERIKOISMUKAUTUKSET

Sisäpuolinen helma

Ikkuna

Jos haluat tiiviin laavun, valitse lisävarusteena saatava 
sisäpuolinen helma. Se tulee laavun sisäpuolelle 
kankaan alareunaan, ja se vedetään tankojen alle 
ennen vaarnakiinnikkeiden kiristämistä. 
Lisäksi helma parantaa vakautta vaativissa 
talviolosuhteissa.

Laavu voidaan varustaa ikkunoilla. Niiden sijainti ja 
määrä voidaan valita. Ikkunat on vinosuunnikkaan 
muotoinen. Se voidaan sulkea verholla. 

Hinta ikkunaa kohden:  110 €

Hinta koolle 4-6: 185 €
Hinta koolle 8-10: 240 €
Hinta koolle 12-14: 295 €
Hinta koolle 15-20: 340 €

Sisäkangas
Sisäkangas toimii lisäeristeenä talvisin. Venor Tradisjonell 
Lavvon sisäkangas ulottuu ulkokangasta noin puoliväliin 
saakka. Se solmitaan kiinni tankoihin.

Venor Tradisjonell Lavvon sisäkangasta ei 
toimiteta varustettuna ikkunoilla.

Hinta koolle 4-6: 745 €
Hinta koolle 8-10: 780 €
Hinta koolle 12-14: 845 €
Hinta koolle 15-20: 935 €
Hinta koolle 25-30: 1075 €

Venor Tradisjonell LavvoVenor Tradisjonell Lavvo
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SISUSTUSRATKAISUTLISÄVARUSTEET

Hinta koolle 4-6: 460 €
Hinta koolle 8-10: 595 €
Hinta koolle 12-14: 690 €
Hinta koolle 15-20: 750 €
Hinta koolle 25-30: 1130 €

Alaosa
Venor Tradisjonell Lavvon alaosan kangas on erittäin 
kestävää nylonmateriaalia, joka toimii kosteussulkuna. 
Kohtalainen eristävyys parantaa mukavuutta. Alaosa 
voidaan jakaa kahteen osaan, jotta laavussa voidaan 
polttaa nuotiota.

Esimerkki: nuotiopaikka 
ja 

4 istumapaikkaa

Esimerkki: 2 
kenttävuodetta ja 

kamiina

Esimerkki: nuotio ja 3 
makuupaikkaa takaosassa

Sisustusratkaisut 4-6 henkilön laavuun:

Esimerkki: nuotiopaikka 
ja 

8 istumapaikkaa

Esimerkki: 3 
kenttävuodetta ja 

kamiina

Esimerkki: nuotio ja 6 
makuupaikkaa takaosassa

Sisustusratkaisut 8-10 henkilön laavuun:
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Esimerkki: nuotiopaikka 
ja 28 istumapaikkaa

Esimerkki: nuotiopaikka, 
baaritiski, 4 pöytää ja 8 penkkiä

Sisustusratkaisut 25-30 henkilön laavuun:

Kalusteiden mittoja:

Esimerkki: nuotiopaikka 
ja 8 istumapaikkaa

Esimerkki: 4 
kenttävuodetta ja 

kamiina

Esimerkki: nuotio ja 7 
makuupaikkaa takaosassa

Sisustusratkaisut 12-14 henkilön laavuun:

Sisustusratkaisut 15-20 henkilön laavuun:

Esimerkki: 10 
istumapaikkaa

Esimerkki: 6 
kenttävuodetta

Esimerkki: 8 makuupaikkaa 
takaosassa

SISUSTUSRATKAISUTSISUSTUSRATKAISUT

Kenttävuode: 

P: 200 cm
L: 80 cm

Makuupussi: 

P: 190 cm
L: 72 cm

Istumapaikat:

Läpimitta: 
53 cm

Kamiina:

L: 50 cm
P: 70 cm
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Tämä on oikea valinta, jos haluat helppokäyttöisen ja vankkatekoisen laavun, joka 
vie vain vähän tilaa ja jota voidaan kantaa lyhyitä matkoja. Venor Enstangslavvo on 
vankkatekoinen. Se kestää lämmittämistä nuotion avulla. Kolmen suurimman mallin 
kankaassa on hormiläpivienti. Tämä laavu soveltuu mainiosti käytettäväksi kaikkina 

vuodenaikoina.

Persikka Harmaa

VE NO R

ENSTANGSLAVVO

Laavukankaan toimitus sisältää vaarnasarjan, telttanarut ja savuhormin aukon läpän.
Kangas on kestävää puuvilla-/polyesterilaatua. Seuraavat värivaihtoehdot ovat saatavana: 

Venor Enstangslavvon toimitus sisältää tangon ja kankaan.
Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron, kuljetuksen ja tullit. 

Koko Kokonainen sarja

1-3 2135 €

4-6 2475 €

8-10 2890 €

12-14 3365 €

HINNAT

Kankaan koostumus: 53 % puuvillaa, 47 % polyesteriä. Kangas on 
kyllästettyä ja lahoamatonta. Paino 275 g/m2

Koko Läpimitta Lattiapinta-ala Korkeus 
(keskitanko)

Paino 
(kokonainen) Istumapaikkoja

1-3 330 cm 8,55 m2 225 cm Noin 11 kg 4 henkilölle

4-6 400 cm 12,56 m2 280 cm Noin 13,5 kg 8 henkilölle

8-10 470 cm 18,9 m2 306 cm Noin 16,1 kg 12 henkilölle

12-14 530 cm 22,1 m2 356 cm Noin 18,9 kg 16 henkilölle

TEKNISET TIEDOT

Alkaen

2135 €
Sis. alv
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Venor EnstangslavvoVenor Enstangslavvo

LÄMMITYS
Venor Enstangslavvo soveltuu mainiosti nuotiolla lämmittämiseen. 

Laavu on valmis kamiinaa varten koosta 4-6 alkaen.

TIEDOT
Laavu toimitetaan kokonaisena sisältäen sadehatun, hyttyshatun, 

hyttysverkko-oven, sisäpuolisen helman, telttanarut ja vaarnat.

Hormiläpiviennin läppä voidaan avata ja sulkea. Metallinen 
rengas pitää kankaan riittävän kaukana hormista.

Jos haluat lämmittää nuotion avulla, irrota sadehattu 
kunnollisen ilmastoinnin ja vedon varmistamiseksi. Mukauta 

nuotio laavun kokoon.

Hyttysverkko-ovi pitää hyttyset, mäkärät ja muut hyönteiset 
ulkona. Se voidaan kiinnittää sivulle, kun sitä ei käytetä.

Mukana telttanarusarja ja kaksi riviä niiden kiinnikkeitä kovalla 
tuulella kiinnittämistä varten.

Sadehattu tekee laavusta tiiviin sekä pitää sateen ja lumen 
ulkona ja lämmön sisällä.

Sisähelma tulee kankaan alareunaan laavun sisäpuolelle. Se 
tekee laavusta tiiviimmän.

Laadukkaat teräksiset vaarnat pitävät kankaan paikallaan.

Hyttyshattu pitää hyttyset, mäkärät ja muut lentävät hyönteiset 
ulkona. Samalla ilmanvaihto tehostuu.
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LISÄVARUSTEETLISÄVARUSTEET

Hinta koolle 1-3: 430 €
Hinta koolle 4-6: 460 €
Hinta koolle 8-10: 595 €
Hinta koolle 12-14: 690 €

Alaosa
Venor Enstangslavvon alaosan kangas on erittäin 
kestävää nylonmateriaalia, joka toimii kosteussulkuna. 
Kohtalainen eristävyys parantaa mukavuutta. Alaosa 
voidaan jakaa kahteen osaan, jotta laavussa voidaan 
polttaa nuotiota.

Hinta koolle 4-6: 1110 €
Hinta koolle 8-10: 1145 €
Hinta koolle 12-14: 1275 €

Sisäkangas
Sisäkangas eristää kylmältä talvisin ja kuumuudelta 
kesäisin. Toimitetaan valkoisena tai harmaana. Kangas 
on 145-grammaista lahoamattomaksi käsiteltyä 
puuvilla. Alareunassa on synteettinen lahoamaton 
reuna.

 Kuvassa näkyy Venor Lavvon sisäkangas.   
 Venor Enstangslavvon sisäkangas kiinnitetään  
 ulkokankaaseen kiinnikkeillä sisäpuolelta. 

Venor EnstangslavvoVenor Enstangslavvo
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Sisustusratkaisut 8-10 henkilön laavuun:

Sisustusratkaisut 4-6 henkilön laavuun:

SISUSTUSRATKAISUT

Kalusteiden mittoja:

Esimerkki: nuotiopaikka 
ja 8 istumapaikkaa

Esimerkki: 4 
kenttävuodetta ja 

kamiina

Esimerkki: nuotio ja 7 
makuupaikkaa takaosassa

Sisustusratkaisut 12-14 henkilön laavuun:

SISUSTUSRATKAISUT

Esimerkki: nuotio 
ja 2 makuupaikkaa 

takaosassa

Esimerkki: nuotiopaikka ja 
4 istumapaikkaa

Sisustusratkaisut 1-3 henkilön laavuun:

Esimerkki: nuotiopaikka 
ja 8 istumapaikkaa

Esimerkki: 3 
kenttävuodetta ja 

kamiina

Esimerkki: nuotio ja 6 
makuupaikkaa takaosassa

Esimerkki: nuotiopaikka 
ja 4 istumapaikkaa

Esimerkki: 2 
kenttävuodetta ja 

kamiina

Esimerkki: nuotio ja 3 
makuupaikkaa takaosassa

Kenttävuode: 

P: 200 cm
L: 80 cm

Makuupussi: 

P: 190 cm
L: 72 cm

Istumapaikat:

Läpimitta: 
53 cm

Kamiina:

L: 50 cm
P: 70 cm

Venor EnstangslavvoVenor Enstangslavvo
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HINNAT
Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron, kuljetuksen ja tullit. 

Alkaen

6150 €
Sis. alv

Jos tarvitset tilaa suurille ihmisjoukoille, Venor Storlavvo on oikea 
valinta. Venor Storlavvo on saatavana kolmena kokovaihtoehtona. 

Istumapaikkoja on saatavana jopa 100 henkilölle. 

V E N O R

STORLAVVO

N          oudatamme perinteitä uskollisesti,  
 jotta luot vieraillesi kotoisan ja 

rentouttavan ilmapiirin. Tämä laavu on 
tarkoitettu asennettavaksi kiinteästi. 
Se soveltuu mainiosti häiden, juhlien, 
seminaarien, matkailutapahtumien, 
ruokaelämysten, seikkailujen ja intiimien 
konserttien järjestämiseen. 

Tämä laavu voidaan kalustaa penkeillä 
ja pöydillä, porontaljoilla pehmustetuilla 
jakkaroilla, istumakannoilla ja vastaavilla. 
Lisäksi laavuun voidaan rakentaa puulattia. 
Tarvittaessa mukautamme laavumme. 

Laavu voidaan lämmittää rakentamalla 
keskelle grillauspaikka. Kankaaseen voidaan 
tehdä hormiläpivientejä, jotta voidaan käyttää 
kamiinoita. Monet käyttävät tarvittaessa 
sähkölämmitystä. 

Tarvittaessa toimitamme tangot ja muut 
varusteet. Soita, niin keskustellaan 
käyttömahdollisuuksista, sisustusratkaisuista 
ja kunnossapidosta. Saat samalla 
vinkkejä. Puhumme laavuistamme erittäin 
mielellämme.

Koko Korkeus Läpimitta Laavukangas* Puutangot* Tukirengas

50 5,2 m 8,5 m 6150 € 2395 € 405 €

80 6 m 10 m 8645 € 4290 € 405 €

100 7,4 m 11 m 9670 € 5135 € 405 €

Venor Storlavvo valmistetaan kestävästä puuvilla/polyesterikankaasta. 
Värivaihtoehdot ovat vihreä, luonnonvalkoinen ja beige. 

(*) Lisäksi kuljetus- ja tullimaksut, pyydä tarjous.

63

Venor StorlavvoVenor Storlavvo

62



LaavukangasPuutangot

680 €300 €
Sis. alvSis. alv

995 €
Sis. alv

Monien tasamaalla telttailevien on vaikea löytää näkösuojaa, kun luonto kutsuu. 
WC-lavvo on kätevä pieni ulkovessa. Sen voi pystyttää leirintäpaikan lähelle, jotta ei 

tarvitse lähteä pitkälle vaellukselle näkösuojan saamiseksi.

WC-lavvo on helppokäyttöinen. Se vie vain vähän tilaa ja on tarkoitettu käytettäväksi 
yhdessä camping-WC:n kanssa. Laavussa on käytännöllinen kiinnike WC-paperirullalle. 

Kangas on kestävää puuvilla-/polyesterilaatua. Seuraavat värivaihtoehdot ovat saatavana: 

 

WC-LAVVO
Tämä viihtyisä leikkilaavu on tarkoitettu ulkokäyttöön. Laavukangas on samaa 

materiaalia kuin suurissa laavuissamme, joten se kestää kovaa käyttöä. 

Toimitus sisältää laavukankaan ja 6 vaarnaa. Puutangot voidaan tilata tai 
valmistaa itse. Kankaan koostumus: 50 % puuvillaa, 50 % polyesteriä. Kyllästetty 
lahoamattomaksi. Laavun seisomakorkeus on noin 130 cm ja läpimitta noin 180 cm.

Kattava sarja sisältää puutangot Arctic Minilavvoa varten (6 kpl). 
Tankojen pituus on noin 220 cm.

ARC TIC

MINILAVVO

Beige Luonnonvalkoinen Vihreä

WC-lavvo
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Arctic Minilavvo
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Rakkas (nukkumateltta)
Rakkas on saamelaisten jo satoja vuosia käyttämä 
nukkumateltta. Se on valmistettu puuvillakankaasta. 
Sivujen yläosassa on hyttysverkko ilmanvaihdon 
varmistamiseksi. Se suojaa kylmyydeltä talvisin ja pitää 
hyttyset loitolla kesäisin. Rakkas-teltassa ei ole pohjaa 
turvallisuussyistä, mutta kangas on niin pitkä, että sen 
voi halutessaan taittaa makuualustan alle. Se voidaan 
kiinnittää tankoihin tai sisäpuolisten lenkkien avulla. 

Mitat, P x L x K: 260 x 160 x 210 cm
Saatavana harmaana ja valkoisena.

Hinta: 275 € *

Riggi
Riggi on perinteinen saamelainen järjestelmä kattiloiden 
ja kahvipannujen ripustamiseksi avotulen päälle. 
Sitä käytetään lähinnä perinteisissä laavuissa. Riggi 
kiinnitetään tankojen yläosaan. Sen alaosassa on koukut 
korkeuden säätämiseksi avotulen päällä. Suurimmissa 
laavuissamme on suositeltavaa kiinnittää riggi 
poikkitankoon.  

Hinta, 3 m:   55 € *
Hinta, 4 m:   75 € *

Brodeeraus
Haluatko tehdä telttakankaasta persoonallisemman 
tai antaa näkyvyyttä yrityksellesi? Voimme brodeerata 
telttakankaaseen nimen, logon tai sloganin. 

Enimmäiskoko K x L: 34 x 3 cm

Nimi brodeerattuna läppään: 75 € *
Logon brodeeraus: 320 € *

Kattilakiinnike Venor Enstangslavvoon

Kattiloiden, kahvipannujen ja vastaavien ripustamiseen 
tulen yläpuolelle. 

Hinta:   45 € *

(*) Kuljetus ja tullimaksut lisätään hintaan. (*) Kuljetus ja tullimaksut lisätään hintaan.68 69

VarusteetVarusteet



Sarjassa T40-vaarnat ja säilytyspussi:

Sarjassa lumivaarnat ja säilytyspussi.

Vankkatekoinen vaarna kestää iskemisen 
kiviseen maahan.
Pituus: 40 cm

Pitkien lumivaarnojen muoto saa ne kiinnittymään 
lumeen paremmin kuin tavalliset tulpat. 
Pituus: 50 cm

Sarjassa vakiovaarnat ja säilytyspussi.

Toimituksiimme sisältyvät vakiovaarnat. Pituus: 30 cm

Säilytyskotelo

Telttakankaan kyllästäminen

Talouspaperirullan pidin

Telttanarut

Esimerkiksi puhelin, kirjat, tablet-tietokone, avaimet, 
kartat/GPS-laite ja vastaavat pysyvät järjestyksessä 
säilytyskotelossa. Värivaihtoehdot: beige, 
luonnonvalkoinen ja vihreä.

Laavu-/telttakankaan jälkikyllästämiseen . Voidaan 
käyttää myös markiiseille ja veneiden pressuille. 
Suojaa kangasta kosteusvaurioilta ja happosateelta.

Käytännöllinen talouspaperirullan pidin on helppo 
kiinnittää narulla. Ei sisällä talouspaperirullaa.

Telttanarujen avulla kiinnitystä vahvistetaan 
voimakkaalla tuulella. Telttanarujen pituus on 4 metriä. 
Toimitetaan 3:n pakkauksissa. 
Väri: Limetinvihreä, heijastimet.

10 kpl: 32 € *Hinta: 15 kpl: 48 € * 20 kpl: 64 € *

10 kpl: 68 € *Hinta: 15 kpl: 102 € *20 kpl: 136 € *

10 kpl: 54 € *Hinta: 15 kpl: 81 € * 20 kpl: 108 € *

Hinta: 38 € *

Hinta, 5 litraa: 160 € *

Hinta/kpl: 43 € *

Hinta/pakkaus: 8 € *

(*) Kuljetus ja tullimaksut lisätään hintaan. (*) Kuljetus ja tullimaksut lisätään hintaan.70 71
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Jos haluat meiltä koko toimituksen, voimme toimittaa useita 
retkeilytuotteita, kuten nuotioalustoja, pöytiä, penkkejä, 

kattiloita ja veitsiä.

Jos tarvitset apua laavun tai kodan pystyttämisessä, teemme 
mielellämme tarjouksen. Toimimme suuressa osassa maata.

YLEISTÄ
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TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

LAHOAMATON REUNA:
Kankaan alareunassa käytetään synteettistä materiaalia, 
joka suojaa sitä lahoamisvaurioilta.

OVI
Oviaukossa on vankkatekoinen vetoketju, jota suojaa 
läppä. Se estää sateen pääsemisen vetoketjuun, joten se 
ei jäädy.

VAARNAKIINNIKKEET:
Kaikissa saumoissa, joiden avulla laavu tai kota 
kiinnitetään alustaan ja kangas kiristetään, on säädettävät 
vaarnakiinnikkeet. 

TELTTANARUJEN KIINNIKKEET
Ulkopuoliset telttanarujen kiinnikkeet auttavat 
parantamaan vakautta (kaikki muut mallit paitsi Venor 
Tradisjonell Lavvo ja Venor Storlavvo).

LENKIT
Saumoissa on sisäpuoliset lenkit sisäkankaan, taskujen, 
narujen, hyttysverkon ja rakkasin (nukkumateltan) 
kiinnittämiseksi.

KANGAS:
Kaikki kankaamme koostuvat puuvillan ja 
polyesterin seoksesta, joka hylkii vettä ja on käsitelty 
lahoamattomaksi.

SAUMAT / TEIPATUT SAUMAT:
Saumat on kaksoisommeltu. Ompelulanka on 
lahoamatonta ja vettä hylkivää. Kaikki vedelle 
altistuvat saumat on teipattu vuotojen ja veden sisään 
tunkeutumisen estämiseksi. 

VETOKETJUT:
Käytämme vain YKK-vetoketjuja. YKK-laatu tunnetaan 
kaikkialla maailmassa, ja siihen luotetaan.

KYLLÄSTÄMINEN:
Kangas on tehtaalla kyllästettyä ja lahoamatonta. 
Kyllästyksen kestoikä määräytyy ilmaston ja käytön 
mukaan. Kokemustemme mukaan telttakankaan käyttöikä 
jää lyhyemmäksi rannikon lähellä sään koettelemilla 
alueilla suolaveden, suuren ilmankosteuden ja vaikeiden 
sääolojen vuoksi kuin sisämaan kuivassa ilmastossa. 

On suositeltavaa pitää telttakangas kunnossa 
huuhtelemalla se puhtaaksi, kuivaamalla se ja 
kyllästämällä se kunnolla. Ota yhteys, niin annamme 
tarvittaessa lisää kunnossapito- ja kyllästysvinkkejä. 
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Hinnat 1.6.2022 Kaikki hinnat ovat euroissa 
ja sisältävät 24% arvonlisäveroa. Kuljetus ja 
tullimaksut sisältyvät hintoihin, ellei muuta ole 
mainittu. Jos kuljetus ja tullimaksut eivät sisälly 
hintaan, hinta on merkitty asteriskilla (*). Kysy 
näiden tuotteiden toimitusmaksuja meiltä.

Palautukset
Arvioimme palautusoikeuden 
tapauskohtaisesti, koska tuotteemme 
on valmistettu asiakkaidemme toiveiden 
mukaan ja heidän tarpeisiinsa. Palauttaminen 
edellyttää, että tuote on käyttämätön ja 
vahingoittumaton. Lisäksi viittaamme 

kuluttajansuojalainsäädäntöön. Näet 
täydelliset ostoehdot verkkokaupassamme. 
Jos on tapahtunut valmistusvirhe, 
sinulla on lainsäädännössä määritetyt 
reklamointioikeudet.

Toimitusaika
Useimmiten laavujemme ja kotiemme 
toimitusaika on 3-6 viikkoa. Jos toivot 
nopeampaa toimitusaikaa, soita meille, niin 
autamme mahdollisuuksien mukaan.

Emme vastaa painovirheistä.

Yleiset ostoehdot

arcticlavvo.no

Se fullstendig 
vareutvalg av 
øvrige produkter 
i vår nettbutikk.
Alle lagerførte varer er til enhver tid 
oppdatert i nettbutikken. Vi fører en 
rekke varer fra bla.a. Graveniid, Knivsmed 
Strømeng og Firebox m.m.



Peter Johansson 
Myyntivastaava - Suomi

Puhelin: +358 40 560 0166
Sähköpostiosoite: contact@corntec.fi

Facebook: @arcticlavvo

Instagram: @arcticlavvo

www.arcticlavvo.fi

Tiesitkö, että teemme myös erikoismukautuksia? Jos haluat muita kuin kuvas-
tossa esiteltyjä ratkaisuja, esittelemme niitä mielellämme.

Jos haluat tilat tai mielessäsi on kysymyksiä, ota yhteys meihin.

Odotamme yhteydenottoasi


