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Vi jobber alltid for å gi deg den beste 

servicen og vi ønsker at du skal få 

herlige opplevelser med ditt nye produkt 

fra oss i Arctic Lavvo!



3 år fri service/reparasjon på våre lavvoer og gammer

Vi reparerer gratis rifter, hull, bardunfester, vinduer og glidelås. Våre lavvoer og 
gammer er laget for å tåle hardt og røft vær, men likevel kan slitasje og skader 
oppstå. Alle våre privatkunder kan benytte seg av gratis reparasjon og service i hele 3 
år! Send produktet til oss og vi ser til at produktet får den service det trenger.

Å handle hos oss skal være trygt!

Det skal være trygt å handle hos oss, derfor tilbyr vi åpent kjøp i 30 dager. Da får 
du ta en nærmere titt på produktet du har kjøpt, med mulighet for retur dersom 
du ikke er fornøyd. Vi kan dessverre ikke tilby åpent kjøp i 30 dager om vi har gjort 
spesialtilpassninger eller broderinger på ditt produktet. 

Har du en brukt Venor Lavvo eller Venor Gamme? 

Vi har en innbytteordning hvor vi tar imot alle størrelser av Venor Gamme, Venor 
Lavvo og Venor Tradisjonell Lavvo. For å få innbytte kreves det at du kjøper et 
komplett nytt Venor-produkt hos oss.

Ved innbytte vil vi gjøre en verdivurdering ut fra alder og slitasje, etter å ha 
gjennomgått produktet. Et estimat kan gis via telefon eller epost, men for at vi 
skal kunne gi en nøyaktig innbyttesum må du sende produktet til oss. Vi avtaler en 
innbyttesum med deg, og denne summen blir din rabatt på et nytt Venor-produkt. 

Innbyttevaren sjekkes og eventuelt repareres, før vi selger den videre til nye kunder.  
Bra for deg, bra for den nye kunden og bra for naturen vår!

Ta kontakt for en uforpliktende verdivurdering av din brukte Venor Lavvo eller Venor 
Gamme!

Sjekk ut vår panteordning på defekte telt og lavvoer!

Vi gir deg 1000,- i pant for ditt defekte telt/lavvo, ved kjøp av komplett ny Venor 
Gamme eller Venor Lavvo. Det har ingenting å si om det defekte teltet er fra oss eller 
fra andre produsenter.

Vi har fokus på miljø og bærekraft, og vil sikre at de ødelagte tekstilene blir tatt 
hånd om på rett måte. Selv om teltet ditt er defekt eller ødelagt og kanskje ikke har 
noe verdi for deg, så kan det ha en verdi for andre. Flere avfallsmiljøer jobber med 
muligheter for å gjenvinne fibrene fra brukte tekstiler. Gjenvinningen kan brukes til å 
produsere isolasjon eller annet fibermaterial. 

Dersom tekstilene ikke kan gjenbrukes, så sikrer vi at de ødelagte teltene blir tatt 
hånd om som rett type avfall. Vi anser våre produkter som bærekraftige med lang 
holdbarhet. I tillegg leverer vi produkter som gir en god folkehelse med fokus på økt 
friluftsliv.

3

Vårt kundeløfte



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 er en produksjonsbedrift innen industrisøm. Vi 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. I 
tillegg er vi produsent av Laika hundekløv, vi tar spesialoppdrag 
innen industrisøm og er leieprodusent for andre merkevarer. 
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. Vi er stolte av å ha hele vår produksjon i 
Kautokeino, og vi heier på norsk verdiskapning!

I vår produktkatalog har vi lagt inn QR-kode 
ved hvert produkt. Bruk kameraet på din 
smarttelefon til å skanne QR-koden, da går du 
direkte til produktet på vår nettside! 

Visste du at vi også kan gjøre spesialtilpasninger? Dersom du har 
ønsker utover det som er vist i katalogen vil vi gjerne finne den 
beste løsningen for deg.

Ta gjerne kontakt for bestilling eller ved spørsmål rundt våre 
produkter.

Telefon: +47 917 31 283

E-post: ordre@arcticlavvo.no

Facebook: @arcticlavvo

Instagram: @arcticlavvo

arcticlavvo.no

Vi ønsker å høre fra deg
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arcticlavvo.no

 Finnmarksløpet Edition har en frisk brun/oransje farget duk og logoen 
til Finnmarksløpet brodert på modellene. Om du velger Finnmarksløpet 

Edition får du fortsatt den samme robuste kvaliteten!

NYHET!

VI HAR INNGÅTT SAMARBEID 
MED FINNMARKSLØPET. DERFOR 

LAGER VI NÅ EN FINNMARKSLØPET 
EDITION AV VÅR VENOR GAMME, 

VENOR LAVVO OG LAIKA 
HUNDEKLØV.
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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.

VE NO R

GAMME

Ved kjøp av gammeduk medfølger pluggsett, bardunsett og lokk til pipegjennomgang.
Duken er laget i en kraftig bomull/polyester-kvalitet, og leveres i følgende fargevalg: 

Beige Naturhvit Grønn NYHET

Finnmarksløpet Edition

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

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

og råtebestandig. Vekt 400 g/m2

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

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

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

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

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

Alle priser inkluderer mva.  

Størrelse Gammeduk Aluminiumsstenger

4-6 22 090,- 14 090,-

8-10 24 390,- 17 790,-

12-14 26 290,- 20 290,-

Venor Gamme
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SPESIALTILPASNINGER

Innvendig skjørt
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.
Skjørtet bidrar også til høyere stabiliet under 
krevende vindforhold.

Pris for str. 4-6: 1 690,-
Pris for str. 8-10: 1 990,-
Pris for str. 12-14: 2 190,-

Vindu
Kom nærmere naturen med tak- og veggvinduer!
I standardutgaven av gammen er ett veggvindu 
inkludert i prisen. Vi kan også montere vinduer i 
taket slik at du får full uttelling av utsikten. Både tak- 
og veggvinduer kan lukkes med gardin.

Pris per takvindu: 2 990,-
Pris per ekstra veggvindu: 990,-

Venor Gamme
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SPESIALTILPASNINGER

Ventil
Ventil anbefales for å få bedre gjennomlufting, 
spesielt ved tørking av fuktig tøy og ved matlaging. 
Ventilen har utvendig klaff som skjermer mot at 
nedbør kan komme inn, samt at ventilen kan lukkes i 
sin helhet fra innsiden.  

Pris per ventil: 890,-

Pipegjennomgang m/lokk
Det er valgfri plassering av pipegjennomgang, 
diameteren er 95 mm. Du kan velge å ha flere 
pipegjennomganger om du ønsker. 
Lokk i aluminium medfølger.

Pris for ekstra pipegjennomgang: 950,-

Venor Gamme

13



SPESIALTILPASNINGER

Standard dør
Inkludert i prisen får du en standard døråpning, hvor 
døråpningen består av en solid glidelås med klaff 
over. Klaffen beskytter glidelåsen mot frost og regn. 
Døren kan klipses fast til sidene for å holdes åpen.

Et altnernativ til vår standard dør er vår praktiske 
dobbel glidelåsdør med klaff. Klaffen beskytter 
glidelåsen mot frost og regn. 
Døren kan klipses fast i toppen for å holdes åpen.

Pris for standard dør: 0,-

Pris for dobbel glidelåsdør: 1 190,-
Dobbel glidelåsdør

Venor Gamme
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SPESIALTILPASNINGER

Buedør
Dette er døren for deg som camper mye i krevende 
og hardt vær. Ved at storm/råtekanten er helsydd 
rundt hele Venor Gammen, slipper man at vind og 
snø kan ta tak i døråpningen og i verste fall sprenge 
opp glidelåsen. Døren holdes stiv med en innfestet 
glassfiberspile som tas ut ved transport.

Myggdør holder mygg, knott og andre insekter ute. 
Myggdøren kan klipses fast til sidene når den ikke 
er i bruk.

Pris for buedør: 3 390,-

Pris per myggdør: 1 690,-
Myggdør

Venor Gamme
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TILLEGGSUTSTYR

Innerduk
Innerduk fungerer som ekstra isolering mot kulde 
på vinteren og mot varme på sommeren. Leveres 
i farge hvit eller grå. Duken er produsert i 145g 
råtebehandlet bomull, og har syntetisk råtekant 
nederst.

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. 
Dersom du har buedør på ytterduken får 
du dobbel glidelåsdør på innerduken.

Pris for str. 4-6: 11 990,-
Pris for str. 8-10: 12 790,-
Pris for str. 12-14: 13 590,-

Venor Gamme
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TILLEGGSUTSTYR

Bunn
Pris for str. 4-6: 3 790,-
Pris for str. 8-10: 4 390,-
Pris for str. 12-14: 5 190,-

Bunnduken til Venor Gamme er laget av 
flammehemmende PVC og fungere som fuktsperre 
mot bakken.
Lett isolerende effekt som øker komforten.

NB: Fargen på bunnduken er grønn. 

Venor Gamme
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Innredningsløsninger for 4-6 manns gamme:

INNREDNINGSLØSNINGER

Innredningsløsninger for 8-10 manns gamme:

Eksempel med 
2 feltsenger, 
ovn, bord og 
stoler

Eksempel 
med 2 
feltsenger, 
ovn, bord og 
stoler

Eksempel 
med ovn og 3 
soveplasser på 
bakken

Eksempel 
med ovn og 5 
soveplasser på 
bakken

Eksempel 
med ovn og 4 
sitteplasser

Eksempel 
med ovn og 8 
sitteplasser

Venor Gamme
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Innredningsløsninger for 12-14 manns gamme:

INNREDNINGSLØSNINGER

Mål på diverse innredning:

Eksempel 
med 4 
feltsenger, 
ovn, bord og 
stoler

Eksempel 
med ovn og 6 
soveplasser på 
bakken

Eksempel 
med ovn og 8 
sitteplasser

Feltseng: 

L: 200 cm
B: 80 cm

Sovepose: 

L: 190 cm
B: 72 cm

Sitteplass:

Diameter: 
53 cm

Stol:

D: 58 cm
B: 70 cm

Bord:

B: 80 cm
L: 90 cm

Ovn:

B: 50 cm
L: 70 cm

Venor Gamme
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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. 

Beige Naturhvit

VE NO R

GAMME LANG

Grønn NYHET

Finnmarksløpet Edition

Ved kjøp av gammeduk medfølger pluggsett, bardunsett og lokk til pipegjennomgang.
Duken er laget i en kraftig bomull/polyester-kvalitet, og leveres i følgende fargevalg: 
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Venor Gamme Lang



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.

Stenger og duk selges både individelt og som komplett sett.
Alle priser inkluderer mva.  

Størrelse Gammeduk Aluminiumsstenger

Lang 30 790,- 23 690,-

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

Lang 620 cm 480 cm 23,92 m2 230 cm 168 cm 51 kg 18 personer

SPESIFIKASJONER

PRISER
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Venor Gamme Lang



SPESIALTILPASNINGER

Innvendig skjørt

Vindu

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. 
Skjørtet bidrar også til høyere stabiliet under 
krevende vindforhold.

Kom nærmere naturen med tak- og veggvinduer!
I standardutgaven av gammen er ett veggvindu 
inkludert i prisen. Vi kan også montere vinduer i 
taket slik at du får full uttelling av utsikten. Både tak- 
og veggvinduer kan lukkes med gardin.

Pris per takvindu: 2 990,-
Pris per ekstra veggvindu: 990,-

Pris for innvendig skjørt: 2 990,-

24

Venor Gamme Lang



SPESIALTILPASNINGER

Pipegjennomgang m/lokk
Det er valgfri plassering av pipegjennomgang, 
diameteren er 95 mm.
Du kan velge å ha flere pipegjennomganger om du 
ønsker. Lokk i aluminium medfølger.

Pris for ekstra pipegjennomgang: 950,-

Ventil
Ventil anbefales for å få bedre gjennomlufting, 
spesielt ved tørking av fuktig tøy og ved matlaging. 
Ventilen har utvendig klaff som skjermer mot at 
nedbør kan komme inn, samt at ventilen kan lukkes i 
sin helhet fra innsiden.  

Pris per ventil: 890,-
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Venor Gamme Lang



SPESIALTILPASNINGER

Standard dør

Dobbel glidelåsdør

Inkludert i prisen får du en standard døråpning, hvor 
døråpningen består av en solid glidelås med klaff 
over. Klaffen beskytter glidelåsen mot frost og regn. 
Døren kan klipses fast til sidene for å holdes åpen.

Et altnernativ til vår standard dør er vår praktiske 
dobbel glidelåsdør med klaff. Klaffen beskytter 
glidelåsen mot frost og regn. 
Døren kan klipses fast i toppen for å holdes åpen.

Pris for standard dør: 0,-

Pris for dobbel glidelåsdør: 1 190,-
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Venor Gamme Lang



SPESIALTILPASNINGER

Buedør

Myggdør

Dette er døren for deg som camper mye i krevende 
og hardt vær. Ved at storm/råtekanten er helsydd 
rundt hele Venor Gammen, slipper man at vind og 
snø kan ta tak i døråpningen og i verste fall sprenge 
opp glidelåsen. Døren holdes stiv med en innfestet 
glassfiberspile som tas ut ved transport.

Myggdør holder mygg, knott og andre insekter ute. 
Myggdøren kan klipses fast til sidene når den ikke 
er i bruk.

Pris for buedør: 3 390,-

Pris per myggdør: 1 690,-
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Venor Gamme Lang
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TILLEGGSUTSTYR

Innerduk
Innerduk fungerer som ekstra isolering mot kulde på 
vinteren og mot varme på sommeren. Leveres i farge 
hvit eller grå. Duken er produsert i 145g råtebehandlet 
bomull, og har syntetisk råtekant nederst.

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. 
Dersom du har buedør på ytterduken får du 
dobbel glidelåsdør på innerduken.

Pris for innerduk: 15 890,-

Venor GammeVenor Gamme Lang
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TILLEGGSUTSTYR

Bunn
Bunnduken til Venor Gamme er laget av 
flammehemmende PVC og fungere som fuktsperre 
mot bakken.
Lett isolerende effekt som øker komforten.

NB: Fargen på bunnduken er grønn. 

Pris for bunn: 5 990,-

Venor Gamme Lang



Eksempel med ovn og 12 
soveplasser på bakken

Eksempel med 6 feltsenger,ovn,  
bord og stoler

Eksempel med 5 feltsenger, ovn, 
bord og stoler

Eksempel med ovn og 14 sitteplasser

INNREDNINGSLØSNINGER
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Venor Gamme Lang



Mål på diverse innredning:

INNREDNINGSLØSNINGER

Feltseng: 

L: 200 cm
B: 80 cm

Sovepose: 

L: 190 cm
B: 72 cm

Sitteplass:

Diameter: 
53 cm

Stol:

D: 58 cm
B: 70 cm

Bord:

B: 80 cm
L: 90 cm

Ovn:

B: 50 cm
L: 70 cm

31

Venor Gamme Lang
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Venor Lavvo er en populær lavvomodell for helårsbruk. Det er en lavvo med mange 
muligheter og som passer alle typer friluftsliv. Venor Lavvo er enkel og rask å sette opp, 

hvor de to minste modellene fint kan settes opp alene. 

Beige Naturhvit

VE NO R

LAVVO

Grønn NYHET

Finnmarksløpet Edition

Ved kjøp av lavvoduk medfølger pluggsett, bardunsett og lokk til pipegjennomgang.
Duken er laget i en kraftig bomull/polyester-kvalitet, og leveres i følgende fargevalg: 

34

Venor Lavvo



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.

Stenger og duk selges både individelt og som komplett sett.
Alle priser inkluderer mva.  

Størrelse Lavvoduk Aluminiumsstenger

4-6 16 390,- 14 290,-

8-10 20 190- 14 490,-

12-14 21 890,- 16 890,-

15-20 26 290,- 24 390,-

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

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

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

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

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

SPESIFIKASJONER

PRISER
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Venor Lavvo



SPESIALTILPASNINGER

Pris str. 4-6 og 8-10:  1 690,-
Pris str. 12-14 og 15-20: 2 190,-

Ventil

Fyring Myggdør

Ventil anbefales for å få bedre gjennomlufting, 
spesielt ved tørking av fuktig tøy og ved matlaging. 
Ventilen har utvendig klaff som skjermer mot at 
nedbør kan komme inn, samt at ventilen kan lukkes i 
sin helhet fra innsiden.  

Venor Lavvo 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.

Myggdør holder mygg, knott og andre insekter ute. 
Myggdøren kan klipses fast til sidene når den ikke 
er i bruk.

Pris per ventil: 890,-
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Venor 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. 
Skjørtet bidrar også til høyere stabiliet under 
krevende vindforhold.

Dersom det er ønskelig kan vi montere vindu i 
lavvoen. Plassering og antall er valgfritt. Vinduet er 
trapesformet og kan lukkes med gardin. 

Pris for str. 4-6: 1 690,-
Pris for str. 8-10: 2 190,-
Pris for str. 12-14: 2 690,-
Pris for str. 15-20: 3 090,-

Pris per vindu: 990,-
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Venor Lavvo
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TILLEGGSUTSTYR

Pris for str. 4-6: 10 090,-
Pris for str. 8-10: 10 390,-
Pris for str. 12-14: 11 590,-
Pris for str. 15-20: 13 790,-

Innerduk
Innerduk fungerer som ekstra isolering mot kulde på 
vinteren og mot varme på sommeren. Leveres i farge 
hvit eller grå. Duken er produsert i 145g råtebehandlet 
bomull, og har syntetisk råtekant nederst.

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

Venor Lavvo
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TILLEGGSUTSTYR

Pris for str. 4-6: 4 190,-
Pris for str. 8-10: 5 390,-
Pris for str. 12-14: 6 290,-
Pris for str. 15-20: 6 790,-

Bunn
Bunnduken til Venor Lavvo er laget av 
flammehemmende PVC og fungere som fuktsperre 
mot bakken. Bunnen kommer med en splitt som kan 
åpnes dersom man skal ha bål i lavvoen.
Lett isolerende effekt som øker komforten.

NB: Fargen på bunnduken er grønn.

Venor Lavvo



INNREDNINGSLØSNINGER

Eksempel med bål og 
4 sitteplasser

Eksempel med bål og 
8 sitteplasser

Eksempel med bål og 
8 sitteplasser

Eksempel med 2 feltsenger 
og ovn

Eksempel med 3 feltsenger 
og ovn

Eksempel med 4 feltsenger 
og ovn

Eksempel med bål og 3 soveplasser 
på bakken

Eksempel med bål og 6 soveplasser 
på bakken

Eksempel med bål og 7 soveplasser 
på bakken

Innredningsløsninger for 4-6 manns lavvo:

Innredningsløsninger for 8-10 manns lavvo:

Innredningsløsninger for 12-14 manns lavvo:
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Innredningsløsninger for 15-20 manns lavvo:

INNREDNINGSLØSNINGER

Mål på diverse innredning:

Feltseng: 

L: 200 cm
B: 80 cm

Sovepose: 

L: 190 cm
B: 72 cm

Sitteplass:

Diameter: 
53 cm

Ovn:

B: 50 cm
L: 70 cm

Eksempel med 10 
sitteplasser

Eksempel med 6 feltsengerEksempel med 8 soveplasser 
på bakken
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Fra

21 780.-
ink. mva.

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, og i tillegg vil 
det være behov for stige ved oppsett av de største lavvoene.

Beige Naturhvit

VE NO R

TRADISJONELL LAVVO

Grønn

Ved kjøp av tradisjonell lavvoduk medfølger pluggsett.
Duken er laget i en kraftig bomull/polyester-kvalitet, og leveres i følgende fargevalg: 
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Duken består av 50 % bomull / 50 % polyester. Duken er impregnert 
og råtebestandig. Vekt 400 g/m2

Stenger og duk selges både individelt og som komplett sett.
Alle priser inkluderer mva.  

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

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

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

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

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

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

Størrelse Lavvoduk  
m/klaffdør

Lavvoduk
m/glidelåsdør

Lavvoduk
m/løs dør Trestenger Aluminium-

stenger

4-6 21 780,- 22 670,- 23 970,- 9 990,- 14 290,-

8-10 26 480,- 27 370,- 28 670,- 11 400,- 14 490,-

12-14 28 980,- 29 870,- 31 570,- 13 650,- 16 890,-

15-20 34 480,- 35 470,- 37 070,- 17 480,- 24 390,-

25-30 38 480,- 39 470,- 41 470,- 21 580,- x

SPESIFIKASJONER

PRISER
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Trestenger

Aluminiumsstenger

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.
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Klaffdør Tradisjonell løs dør

Fyring

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.

Tilpasning av regnhatt for ovnsbruk:  990,-

SPESIALTILPASNINGER
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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. 
Skjørtet bidrar også til høyere stabiliet under 
krevende vindforhold.

Dersom det er ønskelig kan vi montere vindu i 
lavvoen. Plassering og antall er valgfritt. Vinduet er 
trapesformet og kan lukkes med gardin. 

Pris per vindu: 990,-

Pris for str. 4-6: 1 690,-
Pris for str. 8-10: 2 190,-
Pris for str. 12-14: 2 690,-
Pris for str. 15-20: 3 090,-

Venor Tradisjonell Lavvo
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TILLEGGSUTSTYR

Innerduk
Innerduk fungerer som ekstra isolering mot kulde 
vinterstid. Innerduken til Venor Tradisjonell Lavvo er er 
ca. halv høyde av ytterduken og knytes fast i stengene.

Innerduk til Venor Tradisjonell Lavvo leveres 
ikke med vindu.

Pris for str. 4-6:  6 790,-
Pris for str. 8-10: 7 090,-
Pris for str. 12-14: 7 690,-
Pris for str. 15-20: 8 490,-
Pris for str. 25-30: 9 790,-

Venor Tradisjonell Lavvo
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TILLEGGSUTSTYR

Pris for str. 4-6: 4 190,-
Pris for str. 8-10: 5 390,-
Pris for str. 12-14: 6 290,-
Pris for str. 15-20: 6 790,-
Pris for str. 25-30: 10 290,-

Bunn
Bunnduken til Venor Lavvo er laget av 
flammehemmende PVC og fungere som fuktsperre mot 
bakken. Bunnen kommer med en splitt som kan åpnes 
dersom man skal ha bål i lavvoen.
Lett isolerende effekt som øker komforten.

NB: Fargen på bunnduken er grønn.

Venor Tradisjonell Lavvo



INNREDNINGSLØSNINGER

Eksempel med bål og 
4 sitteplasser

Eksempel med 2 feltsenger 
og ovn

Eksempel med bål og 3 soveplasser 
på bakken

Innredningsløsninger for 4-6 manns lavvo:

Eksempel med bål og 
8 sitteplasser

Eksempel med 3 feltsenger 
og ovn

Eksempel med bål og 6 soveplasser 
på bakken

Innredningsløsninger for 8-10 manns lavvo:
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Eksempel med bål og 
8 sitteplasser

Eksempel med 4 feltsenger 
og ovn

Eksempel med bål og 7 soveplasser 
på bakken

Innredningsløsninger for 12-14 manns lavvo:

Innredningsløsninger for 15-20 manns lavvo:

Eksempel med 10 
sitteplasser

Eksempel med 6 feltsengerEksempel med 8 soveplasser 
på bakken

INNREDNINGSLØSNINGER
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Eksempel med bål og 
28 sitteplasser

Eksempel med bål, bardisk, 
4 bord og 8 benker

Innredningsløsninger for 25-30 manns lavvo:

Mål på diverse innredning:

Feltseng: 

L: 200 cm
B: 80 cm

Sovepose: 

L: 190 cm
B: 72 cm

Sitteplass:

Diameter: 
53 cm

Ovn:

B: 50 cm
L: 70 cm

INNREDNINGSLØSNINGER
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Fra

19 390.-
ink. mva.

Dette er for deg som ønsker en lavvo som er enkel i bruk, er solid, tar liten plass og som 
kan bæres over korte strekninger. Venor Enstangslavvo er en robust lavvo som tåler 

bålfyring, og de 3 største modellene har pipegjennomgang i duken. Lavvoen passer fint 
til alle årstider.

Fersken Grå

VE NO R

ENSTANGSLAVVO

Ved kjøp av lavvoduk medfølger pluggsett, bardunsett og klaff over pipegjennomgang.
Duken er laget i en kraftig bomull/polyester-kvalitet, og leveres i følgende fargevalg: 
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Venor Enstangslavvo leveres komplett med stang og duk.
Alle priser inkluderer mva.  

Størrelse Komplett sett

1-3 19 390,-

4-6 22 490,-

8-10 26 290,-

12-14 30 590,-

PRISER

Duken består av 53% bomull / 47 % polyester. Duken er impregnert 
og råtebestandig. Vekt 275 g/m2

Størrelse Diameter Gulvareal Høyde 
(midtstang)

Vekt 
(komplett) Sitteplasser

1-3 330 cm 8,55 m2 225 cm ca 11 kg 4 personer

4-6 400 cm 12,56 m2 280 cm ca 13,5 kg 8 personer

8-10 470 cm 18,9 m2 306 cm ca 16,1 kg 12 personer

12-14 530 cm 22,1 m2 356 cm ca 18,9 kg 16 personer

SPESIFIKASJONER
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Venor Enstangslavvo

DETALJER
Lavvoen leveres komplett med regnhatt, mygghatt, myggdør, 

innvendig skjørt, barduner og plugger.

Myggdør holder mygg, knott og andre insekter ute. Kan klipses 
fast til sidene når den ikke er i bruk.

Kommer med ett bardunsett og to rader bardunfester som gjør 
det mulig å sikre i sterk vind.

Regnhatt gir en tett lavvo som holder regn og snø ute 
og varmen inne.

Innvendig skjørt er en ekstra kant nederst på duken, innvendig i 
lavvoen, som gir en tettere lavvo.

Kvalitetsplugger i stål holder duken på plass.

Mygghatt holder mygg, knott og andre flygende insekter ute, 
samtidig som du får økt ventilasjon.
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Venor Enstangslavvo

FYRING
Venor Enstangslavvo egner seg godt til bålfyring. 

Lavvoen er klargjort for ovnsbruk fra størrelse 4-6.

Klaffen til pipegjennomgangen kan åpnes og lukkes, og 
metallringen sikrer duken for varmegang fra pipe.

Ønsker du å fyre med bål, tar du av regnhatten for god 
ventilasjon og trekk. Tilpass bålet etter lavvoens størrelse.
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TILLEGGSUTSTYR

Pris for str. 4-6: 10 090,-
Pris for str. 8-10: 10 390,-
Pris for str. 12-14: 11 590,-

Innerduk
Innerduk fungerer som ekstra isolering mot kulde på 
vinteren og mot varme på sommeren. Leveres i farge 
hvit eller grå. Duken er produsert i 145g råtebehandlet 
bomull, og har syntetisk råtekant nederst.

 Bildet illustrerer innerduk på Venor Lavvo.  
 Innerduken til Venor Enstangslavvo festes til  
 ytterduken via klips på innsiden. 

Venor Enstangslavvo
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TILLEGGSUTSTYR

Pris for str. 1-3: 3 890,-
Pris for str. 4-6: 4 190,-
Pris for str. 8-10: 5 390,-
Pris for str. 12-14: 6 290,-

Bunn
Bunnduken til Venor Enstangslavvo er laget av 
flammehemmende PVC og fungere som fuktsperre mot 
bakken. Bunnen kommer med en splitt som kan åpnes 
dersom man skal ha bål i lavvoen.
Lett isolerende effekt som øker komforten.

NB: Fargen på bunnduken er grønn.

Venor Enstangslavvo
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Innredningsløsninger for 8-10 manns lavvo:

Innredningsløsninger for 4-6 manns lavvo:

INNREDNINGSLØSNINGER

Eksempel med bål og 2 
soveplasser på bakken

Eksempel med bål og 
4 sitteplasser

Innredningsløsninger for 1-3 manns lavvo:

Eksempel med bål og 
8 sitteplasser

Eksempel med 3 feltsenger 
og ovn

Eksempel med bål og 6 soveplasser 
på bakken

Eksempel med bål og 
4 sitteplasser

Eksempel med 2 feltsenger 
og ovn

Eksempel med bål og 3 soveplasser 
på bakken

Venor Enstangslavvo

62



INNREDNINGSLØSNINGER

Mål på diverse innredning:

Feltseng: 

L: 200 cm
B: 80 cm

Sovepose: 

L: 190 cm
B: 72 cm

Sitteplass:

Diameter: 
53 cm

Ovn:

B: 50 cm
L: 70 cm

Eksempel med bål og 
8 sitteplasser

Eksempel med 4 feltsenger 
og ovn

Eksempel med bål og 7 soveplasser 
på bakken

Innredningsløsninger for 12-14 manns lavvo:

Venor Enstangslavvo
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Fra

71 290.-
ink. mva.

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

Venor Storlavvo
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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:

Størrelse Høyde Diameter Lavvoduk Trestenger Avlastningsring

50 5,2 m 8,5 m 71 290,- 25 200,- 3 690,-

80 6 m 10 m 99 090,- 44 640,- 3 690,-

100 7,4 m 11 m 112 090,- 53 730,- 3 690,-

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

Alle priser inkluderer mva.  
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Lavvoduk

6 190.-
ink. mva.

Trestenger

2  750.-
ink. mva.

Dette er en koselig lekelavvo beregnet for utendørs bruk. Lavvoduken er laget i samme 
materiale som våre store lavvoer og tåler røff bruk. 

Leveres med lavvoduk og 6 plugger. Duken består av 50% bomull/ 50% 
polyester, og er impregnert og råtebestandig. Ståhøyden i lavvoen er ca 130 cm 

og diameteren ca 180 cm.

Trestenger kan bestilles i tillegg, eller de kan lages selv. Et komplett sett med 
trestenger til Arctic Minilavvo består av 6stk. trestenger i furu på rundt 220 cm.

ARC TIC

MINILAVVO

Arctic Minilavvo
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9 080.-
ink. mva.

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. 

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

 

WC-LAVVO

Beige Naturhvit Grønn

WC-lavvo
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Dette er en tarp vi har designet for også å kunne bruke som en gapahuk. Leveres med 
transportpose, 4 stk. barduner på 4m og 6 plugger. 

Tarpen er enkel å slå opp, og på et par minutter har du beskyttelse mot omgivelsene! Den er designet 
med tanke på jegere, jaktpost og lignende. Med sin lave vekt er den lett å bære med seg, og med hele 

9 bardunfestepunkter kan en tilpasse oppsettet etter eget ønske. Supert tilbehør til jakt, fisketur og 
andre friluftslivsaktiviteter der en trenger le for været. Den er selvfølgelig vind- og vanntett!

Mål:
Som gapahuk er åpningen ca. 160cm bred, ca. 160cm høy i front og ca. 160 cm dyp. 

Dersom tarpen er utslått måler den ca. 230x380 cm

Vekt:
Tarp netto: 589g

Barduner (4 stk): 154g
Plugger (6 stk): 535g

TARP

1 490.-
ink. mva.

Tarp
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 94 900.-
ink. mva.

En mer komfortabel og lettvint måte å slå opp din camp på skal
du lete lenge etter. PopUp Sled gjør at du slipper arbeidet med å
sette opp camp, sammenlignet med lavvoer og gammer. I tillegg

kan du enkelt forflytte deg, med sleden etter en snøscooter.

POPUP SLED

PopUp Sled er optimal for 1-2 personer, men det er også plass til en ekstra madrass på gulvet om det skulle 
være behov. PopUp Sled har stor plass til oppbevaring av ved, bensinkanner og gassflasker. Hvis du ønsker å 
transportere større ting med deg er det i tillegg festepunkt for stropper på lokket.

Under forflytting med PopUp Sled er den nedpakket, noe som gjør den både lett og smidig å transportere i 
krevende terreng. Selve teltet slås opp på få minutter og inneholder en seng på 120x200cm, en bordflate og 
stor gulvflate. Sengen fungerer også som sittebenk på dagtid. Der er oppbevaringsrom under hele sengen, og 
du kan i tillegg oppbevare ovn, matkasser og lignende oppå selve sengen under transport!

Popup Sled
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Tekniske detaljer: 

Mål pakket: 120x300cm + drag
Vekt: ca. 275 kg
Mål telt LxBxH: 250x240x180cm
Seng: 120x200cm (madrass medfølger ikke) 

• Valgfri plassering av ovn m/pipe
• Lasterampe bak m/surrekroker
• Surrekroker på lokk
• Slepekrok
• Transporttrekk medfølger
• To ventiler m/lukking
• To vindu m/gardin
• Syv bardunfester m/snøplugger og barduner
• Refleks foran og bak
• Oppbevaring under seng

Teltduk/stenger: 
400g/m2 bomull/polyester, ferdig impregnert. 
Stenger i aluminium
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Popup Sled
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Pipegjennomgang
PopUp Sled leveres med valgfri plassering av 
gjennomgang for pipe. Vi anbefaler å bruke gass- eller 
vedovn for oppvarming. 

Rekkaslede 
Rekkasleden produseres av Sledespesialisten AS i 
Børselv i Finnmark, med fokus på høy kvalitet og lokal, 
tradisjonspreget håndverk. Sledespesialisten har utviklet 
og testet sleder i over 30 år. Rekkasledene de lager 
brukes av private, reindriftsnæringen, reiselivsnæringen 
og ulike forskningsinstitusjoner i Nord-Norge og på 
Svalbard. Rekkasledene er kjent for sin kjørekomfort, 
med kjelker som beveges uavhengig av selve plattingen. 
Draget har i tillegg toveisfjæring for økt kjørekomfort. 
Rekkasleden leveres ferdig med to lag beis og lakkert 
drag. 

Ramme 
Selve rammen er bygd solid for å unngå vridning under 
transport, og er beiset i samme farge som rekkasleden. 

Telt 
Teltet er festet i lokket og reiser seg automatisk i 
det lokket vippes opp. Lokket og festene til lokket er 
konstruert slik at det tåler bevegelse/vridning under 
transport. 

Slepekrok 
Bak på rammen er det montert slepekrok for å kunne ha 
flere sleder etter hverandre. 

Transporttrekk 
PopUp Sled leveres med et transporttrekk som dekker 
hele konstruksjonen. Dette er for å forhindre at vann, 
sørpe og lignende skal komme inn under transport. 

Sikkerhet 
Selve teltet står stabilt under krevende forhold, og 
normalt er det ikke behov for ekstra bardunering. Men 
som en ekstra sikkerhet har vi sydd inn bardunfester 
rundt hele teltet, samt at det medfølger barduner og 
plugger. PopUp Sled er enkelt, praktisk og trygt! Alt 
leveres ferdig montert og klar for bruk.
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Diligense gir deg muligheten til å bo og forflytte deg på fjellet uten bruk av tid 
på å ordne camp. Du kjører med Diligense permanent oppslått og kan la utstyret 

ligge i sleden under transport.

DILIGENSE

Reindriften har brukt Diligense under vårflyttingen i flere år og stadig flere ser fordelene med enkelheten. 
I Diligense bor du komfortabelt og trygt. I tillegg kan du når som helst fleksibelt flytte på deg uten noen 
form for rigging.

Diligense er stabil å kjøre med og henger fint etter snøscooteren. Teltet står stabilt under krevende forhold. 
Diligense kan enkelt fraktes oppslått på tilhenger etter bil, men kan også demonteres og flatpakkes for 
lagring på sommeren.

Fra

 94 900.-
ink. mva.

Diligense
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Tekniske detaljer: 

Farge ytterduk: grønn, hvit eller beige
Mål platting: 425x180 cm
Innvendig høyde: ca. 180 cm
Vekt: ca. 250 kg
Skibredde: ca. 180 cm til ytterkant av ski.

• 2 vinduer i vegg m/gardin
• 2 ventiler
• Pipegjennomgang
• Stenger i 40mm aluminium
• Slepekrok bak
• Isolert gulv med toppbelegg 

Vi kan også levere innerduk for økt isolasjon og 
komfort, pris 13 440.- ink. mva.
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Diligense
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Pipegjennomgang
Diligense leveres med valgfri plassering av 
gjennomgang for pipe. Vi anbefaler å bruke gass- eller 
vedovn for oppvarming. 

Rekkaslede
Rekkasleden produseres av Sledespesialisten AS i 
Børselv i Finnmark, med fokus på høy kvalitet og lokal, 
tradisjonspreget håndverk. Sledespesialisten har utviklet 
og testet sleder i over 30 år. Rekkasledene de lager 
brukes av private, reindriftsnæringen, reiselivsnæringen 
og ulike forskningsinstitusjoner i Nord-Norge og på 
Svalbard. Rekkasledene er kjent for sin kjørekomfort, 
med kjelker som beveges uavhengig av selve plattingen. 
Draget har i tillegg toveisfjæring for økt kjørekomfort. 
Rekkasleden leveres ferdig med to lag beis og lakkert 
drag. 

Ramme
Selve rammen er bygd solid for å unngå vridning under 
transport og er beiset i samme farge som rekkasleden. 
Alt leveres ferdig montert og klart for bruk. 
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Aurora Sled – fresh air hotel er et luksuriøst og praktfullt mobilt hotellrom som bærer preg av 
velbehag og nytelse! Her kombineres kvalitet og komfort på den aller beste måten. Den gir deg 

enestående muligheter til å la dine gjester overnatte i urørt natur. Anledningen til å forflytte 
hotellrommet uanstrengt og sikkert, gir en enestående sjanse til å kunne skape magiske 

øyeblikk dine gjester sent vil glemme!

AURORA SLED

Aurora Sled er permanent oppslått og kan enkelt flyttes med snøscooter. Vi kan tilby fem tilleggspakker til 
Aurora Sled, slik at du har mulighet til å velge om du ønsker at vi leverer alt komplett klart for bruk, eller om du 
selv ønsker å gjøre spesialtilpasninger på produktet.

Tekniske detaljer: 
Mål ramme: 500x200cm  /  Høyde inni: ca. 185cm  /  Vekt komplett: ca. 650kg med alle tilleggspakker

Les mer om tilleggspakkene i vårt sledeprospekt ved å skanne QR-koden til venstre,  
eller ved å besøke arcticlavvo.no/produkter/teltsleder/aurora-sled

Aurora Sled
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Vi ønsker at dine gjester skal sette pris på design, høy kvalitet og gode produktegenskaper. Innredningen 
er moderne, med frisk og ekslusiv utformming og kvalitet i luksusklassen. Vi er stolte av å ha Ekte AS som 
leverandør av innredning og interiør. Ekte AS designer og produserer high end designmøbler med fokus på 
kvalitet og lang holdbarhet, og har en finish man bare kan drømme om. 

Aurora Sled - dining & guiding
Aurora Sled kan også leveres i en konfigurasjon der sengen er erstattet med et langbord og sittebenker.

Med denne innredningen vil du kunne serve grupper på opptil 12 gjester. Innredningen består av 2 stk. benker 
på 3 meter med et langbord i midten. Under benkene og bak er det skap for oppbevaring. Bak er det også eget 
skap for 2 stk. 11kg gassflasker og eget område for varmekilde. Innredningen leveres av Ekte AS.

Aurora Sled - dining & guiding leveres komplett og ferdig montert.
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Doligense er en toalettslede som åpner mulighetene for stor bevegelsesfrihet med dine gjester. 
Toalettsleden gjør det enkelt å planlegge dine turer. Nå kan du dra til fjells og være sikker på at 

dine gjester sine toalettbesøk er behagelig, uansett hvor i utmarken dere befinner dere.

D OLIGENSE

Nå slipper du å planlegge turer rundt fasiliteter som ofte ikke er lett tilgjengelig i utmark. Med en elegant 
utførelse og enkel håndtering kan du bringe gjestene dine nøyaktig dit du ønsker, samtidig som du leverer 
samme komfort som hjemme. Med denne romslige toalettsleden kan du være trygg på at dine gjester sine 
opplevelser i villmarken løftes betraktelig! 

Doligense leveres med Cinderella Travel forbrenningstoalett og har kapasitet til å betjene 6 gjester i 
døgnet. En Doligense vil dermed ha kapasitet kunne håndtere opptil 3 stk. Aurora Sled – fresh air hotel.
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Tekniske detaljer: 

Mål ramme: 283 x 180 cm
Høyde inni: ca. 185 cm
Vekt komplett: ca. 600kg
Teltduk: Bomull/polyesterduk, impregnert og råtebehandlet. Vekt: 400g/m2
Vindu og ventiler: 1 vindu m/gardin og 3 ventiler
Stangkonstruksjon: Aluminiumsstenger, 40 mm aluminium
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Riggi
Riggi er et tradisjonelt samisk opphengsystem for 
kjeler og kaffekanner over åpne bål, brukes i hovedsak 
i tradisjonelle lavvoer. Riggien festes rundt stengene 
i toppen ved krysset og har kroker i nedre kant for 
justering av høyde over bål. I våre største lavvoer 
anbefaler vi å feste riggien i en tverrstang i stedet for 
oppe i krysset.  

Pris 3m: 520,-
Pris 4m: 690,-

Brodering
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: 34 x 3 cm.

Navn brodert i klaff: 690,-
Brodering av logo: 2 890,-
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Rakkas (sovetelt)
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. 

Størrelse, L x B x H: 260 x 160 x 210 cm.
Tilgjengelig i grå eller hvit farge.

Pris: 2 490,-

Pris liten: 490,-
Pris stor: 650,-

Vedsekk

Bærekraftige vedsekker sydd av rester fra vår 
lavvo-produksjon. Tåler mer vekt enn de fleste 
av oss klarer å bære.  Er i tillegg flott å bruke som 
gjenbrukshandlenett!

Størrelse liten: ca. 43 x 43 x 17 cm 
Størrelse stor: ca. 55 x 55 x 20 cm
(høyde x bredde x dybde) 

Tilgjengelig i naturhvit, beige og grønn.
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Oppbevaringslomme

Teltdukimpregnering

Tørkerullholder

Barduner

Oppbevaringslommen er praktisk for å holde orden på 
småting som telefon, bøker, nettbrett, nøkler, kart/gps 
og lignende. Leveres i følgende farger: beige, naturhvit 
og grønn.

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

Praktisk tørkerullholder som enkelt monteres med 
snorfester. Tørkerull medfølger ikke.

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

Pris: 350,-

Pris 5L: 1 450,-

Pris pr. stk: 390,-

Pris pr. stk: 69,-
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Sett med T40-plugger og 
oppbevaringspose:

Sett med snøplugger og 
oppbevaringspose:

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

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

Sett med standardplugger og 
oppbevaringspose
Standardplugger som følger med våre leveranser. 
Lengde: 30 cm.

10 stk: 290,-Pris: 15 stk: 435,- 20 stk: 580,-

10 stk: 630,-Pris: 15 stk: 945,- 20 stk: 1260,-

10 stk: 480,-Pris: 15 stk: 720,- 20 stk: 960,-
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Ovner
Vårt utvalget av ovner inneholder 
blant annet den populære vedovnen 
Mobiba Sogra, Volcano Sauna 
Multifuel som er utviklet for det 
norske forsvaret, renslige gassovner 
og mer. 

Skann QR-koden for å se vårt utvalg 
av ovner og tilbehør til ovnene:

Øvrige produkter
Vi har også en rekke andre øvrige 
produkter, blant annet benker, bord, 
feltsenger, kniver, reinskinn, ullklær, 
bålpanner, samisk håndverk og mer. 

Skann QR-koden for å se vårt utvalg 
av øvrige produkter:

VI HAR ET STORT PRODUKTUTVALG 
MED TILBEHØR - BLANT ANNET OVNER 

BEREGNET FOR BRUK I TELT/LAVVOER OG 
ANNET TURUTSTYR.

arcticlavvo.no
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TEKNISKE DETALJER

DUK:
Alle våre teltduker består av bomull- og 
polyesterblanding som er vannavvisende og 
råtebestandig.

SØM:
Sømmene er sydd dobbelt med råtebestandig og 
vannavvisende sytråd. Vår sytråd utvider seg ved første 
regnfall og vil sikre at mikroskopiske hull etter nålen 
tettes. Du kan oppleve at sømmene slipper inn vann ved 
første regnfall, men sømmene blir helt tett etter dette. 

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

IMPREGNERING:
Duken er vannavvisende 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. 
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TEKNISKE DETALJER

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

DØR
Døråpningen består av kraftig glidelås med klaff over, 
klaffen beskytter glidelåsen mot nedbør og frost.

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

BARDUNFESTER
Det er utvendige bardunfester for ekstra sikring (gjelder 
alle modeller utenom Venor Tradisjonell Lavvo og Venor 
Storlavvo).

HEMPER
Det er innvendige hemper i hver søm til feste av 
innerduk, lommer, tørkesnor, myggnetting og rakkas 
(sovetelt).
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laikaklov.no

Visste du at vi 
også produserer 
Laika hundekløv?
Hunden er en lojal turkamerat som i tillegg til å være godt 
selksap også kan bære en del med seg bare den er riktig 
utstyrt. Det er den i høyeste grad med Laika hundekløv! 

Vi har i dag hundekløven som en sidestilt produksjonslinje 
hos oss, med egne dedikerte produksjonsmedarbeidere. 

Kjøper du Laika hundekløv, gir vi deg hele 10 år med gratis 
service/reparasjon! Send kløven til oss og vi reparerer 
rifter, hull, spenner, bånd og glidelås gratis.

Laikakløv er laget for å vare, år etter år. Likevel kan den 
få skikkelig hard medfart når våre hundevenner bruker 
den i sin aktive hverdag. Da er det godt å vite at man ikke 
trenger å bekymre seg for at en ivrig tass skal ødelegge 
kløven. Send kløven til oss, og med litt omsorg fra oss 
holder den i mange nye år. Bra for deg, og veldig bra for 
naturen vår!

Vi tilbyr i tillegg 30 dagers åpent kjøp med full refusjon, 
selv om hundekløven er brukt. Du kan selvfølgelig også 
bytte størrelse dersom det skulle vise seg at kløven ikke 
passer.



Priser pr. 1. september 2021. Alle priser er inkl. 25 % 
mva. i NOK. Fraktomkostninger kommer i tillegg. Varene 
sendes med våre distributører i henhold til gjeldende 
avtaler og satser. Ved bestilling i nettbutikk har vi fraktfri 
levering på ordrer over 2000 kr.

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 og 

se fullstendige kjøpsbetingelser i vår nettbutikk. 
På eventuelle fabrikasjonsfeil har
du full reklamasjonsrett i henhold til kjøpsloven.

Leveringstid
Normal leveringstid på våre lavvoer og gammer 
er 3-6 uker. Dersom du ønsker hurtig leveranse 
på noen av varene ber vi deg ringe oss, så skal vi 
hjelpe så langt det lar seg gjøre.

Vi tar forbehold mot trykkfeil.

Generelle 
kjøpsbetingelser



Telefon: +47 917 31 283

E-post: ordre@arcticlavvo.no

Facebook: @arcticlavvo

Instagram: @arcticlavvo

www.arcticlavvo.no

Visste du at vi også kan gjøre spesialtilpasninger? Dersom du har ønsker utover 
det som er vist i katalogen vil vi gjerne finne den beste løsningen for deg.

Ta gjerne kontakt for bestilling eller ved spørsmål rundt våre produkter.

Vi ønsker å høre fra deg


