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Om det storm ute på vidden, fjället eller 

vid kusten, kan du vara säker på att vår 

tältduk håller dig varm, torr och inte 

minst säker oavsett årstid.
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Vi på Arctic Lavvo har Lang erfarenhet av att använda lavvo. Våra 
lavvoer är ättlingar till de lávvuer som samerna har använt i flera 
generationer. Tätt omgivna av familjen levde samerna från livets 
början till livets slut i lavvoerna. Vi tycker att det är extra kul att en av 
delägarna i Arctic Lavvo föddes i en lavvo 1960.

Arctic Lavvo grundades i augusti 2016, då vi tog övertog 
rättigheterna till fortsatt produktion av Venor-produkterna. Venor-
produkterna har funnits på marknaden i mer än 30 år och är kända 
för sin höga kvalitet. Vår produktionsavdelning ligger i Kautokeino, 
mitt i hjärtat av Sápmi ,eller Sameland. 
Våra produkter kan stå ute året runt och passar fint i trädgården, 
utanför stugan eller ute i vildmarken. Lavvon och Gammen blir 
snabbt en naturlig samlingspunkt för dig och din familj, ditt företag 
eller dina kunder.

Prova Arctic Lavvo, vi kommer att göra vårt yttersta för att du ska bli 
nöjd! Med handen på hjärtat kan vi säga att det ligger ett hantverk 
av högsta kvalitet bakom varje söm.

Visste du att vi även kan göra speciella anpassningar? Om du har 
några önskemål utöver vad som visas i katalogen, hjälper vi dig 
gärna att hitta den bästa lösningen för dig.

Kontakta oss gärna för att göra en beställning eller om du har några 
frågor om våra produkter.

Peter Johansson
Försäljningschef – Sverige

Telefon: 070 253 68 00

E-post: contact@corntec.se

Facebook: @arcticlavvo

Instagram: @arcticlavvo

www.arcticlavvo.se

Vi ser fram emot att höra från dig
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Från

41 600:-
inkl. moms

Venor Gamme är en bra utgångspunkt för fantastiska vandrings- och 
naturupplevelser. Detta är ett rymligt året runt-tält konstruerat för 

uppvärmning med kamin. Tältet har ståhöjd och det finns gott om plats för 
tältsängar, stolar och bord.

VE NO R

GAMME

Vid köp av Gammeduk medföljer pluggsats, förankringslinor och lock till skorstenshål.
Duken är tillverkad i en kraftig bomull/polyesterkvalitet och kan fås i följande färger: 

Beige Naturvit Grön

Ramen består av hopvikbara aluminiumstänger. 
Stängerna går snabbt och enkelt att montera.

SPECIFIKATIONER
Duken består av 50 % bomull / 50 % polyester. Duken är impregnerad 

och rötbeständig. Vikt 400 g/m2

Storlek Diameter Golvareal Mitthöjd Sidohöjd Vikt (duk+stänger) Sittplatser

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
Stänger och duk säljs både individuellt och som komplett uppsättning.

Alla priser är inklusive moms, frakt och tullavgifter.

Storlek Gammeduk Aluminiumstänger

4-6 25 400:- 16 200:-

8-10 28 050:- 20 460:-

12-14 30 230:- 23 340:-

8 9
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SPECIALANPASSNINGARSPECIALANPASSNINGAR

Ventil
Ventil rekommenderas för att öka ventilationen, 
speciellt vid torkning av fuktiga kläder och vid 
matlagning. Ventilen har utvändig klaff som förhindrar 
att nederbörd tränger in, och ventilen kan även 
stängas helt från insidan.  

Pris per ventil: 1020:-
Invändig markkappa
Om du vill ha en tät Gamme kan du välja till 
invändig markkappa. Detta är en extra kant i dukens 
nederkant, invändigt i Gammen, som du kan dra 
under stängerna innan pluggfästena spänns.
Markkappan ger även högre stabilitet under 
krävande vindförhållanden.

Pris för stl. 4-6: 1950:-
Pris för stl. 8-10: 2290:-
Pris för stl. 12-14: 2520:-

Skorstenshål m/lock
Placeringen av skorstenshålet är valfri, diametern är 
95 mm. Du kan välja att ha flera skorstenshål om du 
vill. Lock i aluminium medföljer.

 Pris för extra skorstenshål:  1090:-
Fönster
Kom närmare naturen med tak- och väggfönster!
I standardutförandet av Gammen ingår ett 
väggfönster i priset. Vi kan även montera fönster i 
taket så att du kan njuta maximalt av utsikten. 
Såväl tak- som väggfönster kan stängas med gardin.

Pris per takfönster:  3440:-
Pris per extra väggfönster: 1140:-

Venor Gamme Venor Gamme

10 11



SPECIALANPASSNINGARSPECIALANPASSNINGAR

Rund dörr
Det här är dörren för dig som campar mycket i 
krävande och hårt väder. Tack vare att storm-/
råkanten är sydd runt hela Venor Gammen förhindras 
att vind och snö tar tag i dörröppningen, vilket i 
värsta fall skulle kunna göra att dragkedjan 
sprängs. Dörren hålls stel med hjälp av en infäst 
glasfiberbygel som tas ut vid transport.

Myggdörren håller mygg, knott och andra insekter 
ute. Myggdörren kan klämmas fast i sidorna när den 
inte används.

Pris för rund dörr: 3900:-

Pris per myggdörr: 1950:-

Standarddörr
I priset ingår en standarddörröppning, där 
dörröppningen består av en robust dragkedja som 
täcks av en klaff. Klaffen skyddar dragkedjan mot frost 
och regn. Dörren kan klämmas fast i sidorna för att 
hållas öppen.

Ett alternativ till vår standarddörr är vår praktiska 
dörr med dubbla dragkedjor och klaff. Klaffen skyddar 
dragkedjan mot frost och regn. 
Dörren kan klämmas fast upptill för att hållas öppen.

Pris för standarddörr: 0:-

Pris för dörr med dubbla dragkedjor: 1370:-
MyggdörrDörr med dubbla dragkedjor

12 13
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TILLÄGGSUTRUSTNINGTILLÄGGSUTRUSTNING

Botten
Bottenduken till Venor Gamme är tillverkad i ett 
kraftigt nylonmaterial och fungerar som fuktspärr. 

Lätt isolerande effekt som ökar komforten.

Pris för stl. 4-6: 4360:-
Pris för stl. 8-10: 4930:-
Pris för stl. 12-14: 5970:-

Innerduk
Innerduken fungerar som extra isolering mot kyla 
på vintern och mot värme på sommaren. Finns i 
färgerna vit eller grå. Duken är tillverkad i 145 g 
rötbehandlad bomull och har syntetiskt rötkant 
nedtill.

Vid val av dörr med dubbla dragkedjor, 
extra fönster eller ventil på ytterduken 
görs äve ett pristillägg för tillvalen på 
priset för innerduken, eftersom samma 
ändringar måste göras på innerduken. 
Om du har en rund dörr på ytterduken har 
dörren på innerduken dubbla dragkedjor,

Pris för stl. 4-6: 13 790:-
Pris för stl. 8-10: 14 710:-
Pris för stl. 12-14: 15 630,-

1514

Venor Gamme Venor Gamme



Inredningslösningar för 12-14-manna Gamme:

INREDNINGSLÖSNINGAR

Inredningslösningar för 4-6-manna Gamme:

INREDNINGSLÖSNINGAR

Mått för diverse inredningar:

Exempel 
med 4 
tältsängar, 
kamin, bord 
och stolar

Exempel med 
kamin och 6 
sovplatser på 
marken

Exempel med 
kamin och 8 
sittplatser

Tältsäng: 

L: 200 cm
B: 80 cm

Sovsäck: 

L: 190 cm
B: 72 cm

Sittplats:

Diameter: 
53 cm

Stol:

D: 58 cm
B: 70 cm

Bord:

B: 80 cm
L: 90 cm

Kamin:

B: 50 cm
L: 70 cm

Inredningslösningar för 8-10-manna Gamme:

Exempel med 
2 tältsängar, 
kamin, bord 
och stolar

Exempel 
med 2 
tältsängar, 
kamin, bord 
och stolar

Exempel med 
kamin och 3 
sovplatser på 
marken

Exempel med 
kamin och 5 
sovplatser på 
marken

Exempel med 
kamin och 4 
sittplatser

Exempel med 
kamin och 8 
sittplatser

16 17
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V
E

N
O

R
 G

A
M

M
E

 L
A

N
G



Med Venor Gamme Lang finns alla förutsättningar för en bekväm och innehållsrik 
vandringsupplevelse. Med sin ovala form är tältet mycket rymligt. Här får du 

förutom din utrustning även plats med både tältsängar och stolar. Detta är ett 
runt-tält konstruerat för uppvärmning med kamin. 

Beige Naturvit

VE NO R

GAMME LANG

Grön

Vid köp av Gammeduk medföljer pluggsats, förankringslinor och lock till skorstenshål.
Duken är tillverkad i en kraftig bomull/polyesterkvalitet och kan fås i följande färger: 

Duken består av 50 % bomull / 50 % polyester. Duken är impregnerad 
och rötbeständig. Vikt 400 g/m2

Ramen består av hopvikbara aluminiumstänger. 
Stängerna går snabbt och enkelt att montera.

Stänger och duk säljs både individuellt och som komplett uppsättning.
Alla priser är inklusive moms, frakt och tullavgifter. 

Storlek Gammeduk Aluminiumstänger

Lang 35 400:- 27 250:-

Storlek Längd Bredd Golvareal Mitthöjd Sidohöjd Vikt (duk + 
stänger) Sittplatser

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

SPECIFIKATIONER

PRISER

Från

62650:-
inkl. moms

20 21
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SPECIALANPASSNINGAR

Skorstenshål m/lock
Placeringen av skorstenshålet är valfri, diametern är 
95 mm. Du kan välja att ha flera skorstenshål om du 
vill. Lock i aluminium medföljer.

Ventil
Ventil rekommenderas för att öka ventilationen, 
speciellt vid torkning av fuktiga kläder och vid 
matlagning. Ventilen har utvändig klaff som 
förhindrar att nederbörd tränger in, och ventilen kan 
även stängas helt från insidan.  

SPECIALANPASSNINGAR

Invändig markkappa

Fönster

Om du vill ha en tät Gamme kan du välja till invändig 
markkappa. Detta är en extra kant i dukens nederkant, 
invändigt i Gammen, som du kan dra under stängerna 
innan pluggfästena spänns. Markkappan ger även 
högre stabilitet under krävande vindförhållanden.

Kom närmare naturen med tak- och väggfönster!
I standardutförandet av Gammen ingår ett 
väggfönster i priset. Vi kan även montera fönster i 
taket så att du kan njuta maximalt av utsikten. Såväl 
tak- som väggfönster kan stängas med gardin.

Pris per takfönster:  3440:-
Pris per extra väggfönster:  1140:-

Pris för invändig markkappa:   3440:- Pris per ventil: 1020:-

Pris för extra skorstenshål:  1090:-

22 23

Venor Gamme LangVenor Gamme Lang



SPECIALANPASSNINGAR

Rund dörr

Myggdörr

Det här är dörren för dig som campar mycket i 
krävande och hårt väder. Tack vare att storm-/
råkanten är sydd runt hela Venor Gammen förhindras 
att vind och snö tar tag i dörröppningen, vilket i värsta 
fall skulle kunna göra att dragkedjan sprängs. Dörren 
hålls stel med hjälp av en infäst glasfiberbygel som tas 
ut vid transport.

Myggdörren håller mygg, knott och andra insekter 
ute. Myggdörren kan klämmas fast i sidorna när den 
inte används.

SPECIALANPASSNINGAR

Standarddörr

Dörr med dubbla dragkedjor

I priset ingår en standarddörröppning, där 
dörröppningen består av en robust dragkedja som 
täcks av en klaff. Klaffen skyddar dragkedjan mot frost 
och regn. Dörren kan klämmas fast i sidorna för att 
hållas öppen.

Ett alternativ till vår standarddörr är vår praktiska 
dörr med dubbla dragkedjor och klaff. Klaffen skyddar 
dragkedjan mot frost och regn. 
Dörren kan klämmas fast upptill för att hållas öppen.

Pris för rund dörr: 3900:-

Pris per myggdörr: 1950:-

Pris för standarddörr: 0:-

Pris för dörr med dubbla dragkedjor: 1370:-

24 25
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TILLÄGGSUTRUSTNING

Botten
Bottenduken till Venor Gamme Lang är tillverkad i ett 
kraftigt nylonmaterial och fungerar som fuktspärr. 

Lätt isolerande effekt som ökar komforten.

Pris för botten: 6890:-

TILLÄGGSUTRUSTNING

Innerduk
Innerduken fungerar som extra isolering mot kyla på 
vintern och mot värme på sommaren. Finns i färgerna 
vit eller grå. Duken är tillverkad i 145 g rötbehandlad 
bomull och har syntetiskt rötkant nedtill.

Vid val av dörr med dubbla dragkedjor, 
extra fönster eller ventil på ytterduken görs 
äve ett pristillägg för tillvalen på priset för 
innerduken, eftersom samma ändringar 
måste göras på innerduken. Om du har 
en rund dörr på ytterduken har dörren på 
innerduken dubbla dragkedjor,

Pris för innerduk: 18 270:-

Venor Gamme LangVenor GammeVenor Gamme Lang



Mått för diverse inredningar:

INREDNINGSLÖSNINGAR

Tältsäng: 

L: 200 cm
B: 80 cm

Sovsäck: 

L: 190 cm
B: 72 cm

Sittplats:

Diameter: 
53 cm

Stol:

D: 58 cm
B: 70 cm

Bord:

B: 80 cm
L: 90 cm

Kamin:

B: 50 cm
L: 70 cm

Exempel med kamin och 12 
sovplatser på marken

Exempel med 6 tältsängar, 
kamin, bord och stolar

Exempel med 5 tältsängar, 
kamin, bord och stolar

Exempel med kamin och 14 
sittplatser

INREDNINGSLÖSNINGAR

28 29
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Duken består av 50 % bomull / 50 % polyester. Duken är impregnerad 
och rötbeständig. Vikt 400 g/m2

Ramen består av hopvikbara aluminiumstänger. 
Stängerna går snabbt och enkelt att montera.

Stänger och duk säljs både individuellt och som komplett uppsättning.
Alla priser är inklusive moms, frakt och tullavgifter. 

Storlek Lavvoduk Aluminiumstänger

4-6 18 850:- 16 430:-

8-10 23 220:- 16 670:-

12-14 25 170:- 19 430:-

15-20 30 240:- 28 050:-

Storlek Diameter Golvareal Höjd (mitten) Vikt (duk + 
stänger) Sittplatser

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

SPECIFIKATIONER

PRISER

Venor Lavvo är en populär lavvomodell för året runt-användning. Detta är en 
lavvo med många möjligheter som passar för alla typer av friluftsliv. Det går 

snabbt och enkelt att sätta upp Venor Lavvo, där det går utmärkt för en person 
att sätta upp dem själv. 

Beige Naturvit

VE NO R

LAVVO

Grön

Vid köp av lavvoduk medföljer pluggsats, förankringslinor och lock till skorstenshål.
Duken är tillverkad i en kraftig bomull/polyesterkvalitet och kan fås i följande färger: 

Från

35280:-
inkl. moms

32 33
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SPECIALANPASSNINGAR

Invändig markkappa

Fönster

Om du vill ha en tät lavvo kan du välja till invändig 
markkappa. Detta är en extra kant i dukens 
nederkant, invändigt i lavvon, som du kan dra under 
stängerna innan pluggfästena spänns. 
Markkappan ger även högre stabilitet under krävande 
vindförhållanden.

Om du så önskar kan vi montera fönster i 
lavvon. Placering och antal är valfritt. Fönstret är 
trapetsformat och kan stängas med gardin. 

Pris för stl. 4-6: 1950:-
Pris för stl. 8-10: 2520:-
Pris för stl. 12-14: 3090:-
Pris för stl. 15-20: 3550:-

Pris per fönster: 1140:-

SPECIALANPASSNINGAR

Pris stl. 4-6 och 8-10: 1950:-
Pris stl. 12-14 och 15-20: 2520:-

Ventil

Uppvärmning Myggdörr

Ventil rekommenderas för att öka ventilationen, 
speciellt vid torkning av fuktiga kläder och vid 
matlagning. Ventilen har utvändig klaff som förhindrar 
att nederbörd tränger in, och ventilen kan även 
stängas helt från insidan.  

Venor Lavvo lämpar sig för såväl braseldning som 
kaminer och levereras med en lös skorstenshatt. Om 
du vill elda med brasa, måste lavvon användas utan 
skorstenshatten så att röken kan ledas bort. Om du vill 
använda kamin, kan skorstenshatten fästas i lavvon 
så att du får en tät lavvo i toppen med öppning för 
skorstensröret.

Myggdörren håller mygg, knott och andra insekter 
ute. Myggdörren kan klämmas fast i sidorna när den 
inte används.

Pris per ventil: 1020:-

34 35
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TILLÄGGSUTRUSTNINGTILLÄGGSUTRUSTNING

Pris för stl. 4-6: 4 820:-
Pris för stl. 8-10: 6 190:-
Pris för stl. 12-14: 7 240:-
Pris för stl. 15-20: 7 810:-

Botten
Bottenduken till Venor Lavvo är tillverkad i ett kraftigt 
nylonmaterial och fungerar som fuktspärr. 
Lätt isolerande effekt som ökar komforten. Botten har 
en slits som kan öppnas om man ska ha brasa i lavvon.

Pris för stl. 4-6: 11 600:-
Pris för stl. 8-10: 11 950:-
Pris för stl. 12-14: 13 350:-
Pris för stl. 15-20: 15 850:-

Innerduk
Innerduken fungerar som extra isolering mot kyla på 
vintern och mot värme på sommaren. Finns i färgerna vit 
eller grå. Duken är tillverkad i 145 g rötbehandlad bomull 
och har syntetiskt rötkant nedtill.

Om du väljer till fönster på ytterduken, läggs 
priset för fönstret även till på priset för 
innerduken.

Venor LavvoVenor Lavvo



Inredningslösningar för 15-20-manna lavvo:

INREDNINGSLÖSNINGAR

Mått för diverse inredningar:

Tältsäng: 

L: 200 cm
B: 80 cm

Sovsäck: 

L: 190 cm
B: 72 cm

Sittplats:

Diameter: 
53 cm

Kamin:

B: 50 cm
L: 70 cm

Exempel med 10 
sovplatser

Exempel med 6 
tältsängar

Exempel med 8 sovplatser 
på marken

INREDNINGSLÖSNINGAR

Exempel med brasa och 
4 sittplatser

Exempel med brasa och 
8 sittplatser

Exempel med brasa och 
8 sittplatser

Exempel med 2 
tältsängar och kamin

Exempel med 3 
tältsängar och kamin

Exempel med 4 
tältsängar och kamin

Exempel med brasa och 3 
sovplatser på marken

Exempel med brasa och 6 
sovplatser på marken

Exempel med brasa och 7 
sovplatser på marken

Inredningslösningar för 4-6-manna lavvo:

Inredningslösningar för 8-10-manna lavvo:

Inredningslösningar för 12-14-manna lavvo:

38 39
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Duken består av 50 % bomull / 50 % polyester. Duken är impregnerad 
och rötbeständig. Vikt 400 g/m2

Stänger och duk säljs både individuellt och som komplett uppsättning.
Alla priser är inklusive moms, frakt och tullavgifter.  

(*) Frakt och tullavgifter tillkommer. Kontakta oss gärna för prisuppgift

Storlek Diameter Golvareal Höjd (mitten) Vikt (duk och 
pluggar) Sittplatser

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

Storlek Lavvoduk  
m/klaffdörr

Lavvoduk
m/dörr med 
dragkedja

Lavvoduk
m/lös dörr Trästänger * Aluminiumstänger

4-6 25 050:- 26 070:- 27 560:- 11 490:- * 16 430:-

8-10 30 450:- 31 480:- 32 970:- 13 110:- * 16 670:-

12-14 33 290:- 34 350:- 36 310:- 15 690:- * 19 430:-

15-20 39 650:- 40 790:- 42 630:- 20 110:- * 28 050:-

25-30 44 250:- 45 390:- 47 690:- 24 820:- * x

SPECIFIKATIONER

PRISER

Venor Tradisjonell Lavvo är nästan identisk med den lavvo som samerna har använt i 
hundratals år. Den är enkel att använda och skapar en fin stämning. I denna lavvo med 

öppen brasa får du verkligen en känsla av vildmark. Det är en fördel att vara två när man 
sätter upp en Tradisjonell lavvo. Vid uppsättning av de största lavvoerna behöver man även 

använda stege.

Beige Naturvit

VE NO R

TRADISJONELL LAVVO

Grön

Vid köp av Tradisjonell lavvoduk medföljer pluggsats.
Duken är tillverkad i en kraftig bomull/polyesterkvalitet och kan fås i följande färger: 

Från

25050:-
inkl. moms

42 43
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KlaffdörrTrästänger

Aluminiumstänger

Tradisjonell lös dörr

Uppvärmning

Dörr med dragkedja
Fastsydd i lavvoduken, du fäster en 
trästång i klaffen och använder denna 
för att öppna och stänga dörren. 

Lavvons runda form ger goda förutsättningar för drag vid uppvärmning 
med brasa och gör att röken stiger uppåt. Du kan även använda vedeldad 
kamin i Venor Tradisjonell Lavvo. Om du ska använda en vedeldad kamin, 
använder du antingen våra aluminiumstänger, eller så kan du göra en 
lucka mellan trästängerna som är tillräckligt stor för att kaminröret ska 
kunna dras ut genom denna. Om du ska använda kamin i lavvon kan vi 
anpassa regnhatten för kamin. 

Dörren fästs i klykhöjd och ligger löst 
över dörröppningen.

Modern lösning som gör att lavvon blir 
tät. Nödvändigt drag till brasan får du 
om du lyfter lite på duken.

Om du har tid, möjlighet och tillgång till tillräckligt Langa träd kan du tillverka lavvostängerna 
(trästängerna) själv. Instruktioner medföljer lavvon. Om du vill ha färdigtillverkade trästänger 

levererar självklart detta till dig.

Det är också möjligt att använda aluminiumstänger till Venor Tradisjonell Lavvo, 
detta gäller upp till storlek 15-20. Anpassning av regnhatt för användning av kamin:       1140:-

SPECIALANPASSNINGAR
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TILLÄGGSUTRUSTNINGSPECIALANPASSNINGAR

Invändig markkappa

Fönster

Om du vill ha en tät lavvo kan du välja till invändig 
markkappa. Detta är en extra kant i dukens 
nederkant, invändigt i lavvon, som du kan dra under 
stängerna innan pluggfästena spänns. 
Markkappan ger även högre stabilitet under 
krävande vindförhållanden.

Om du så önskar kan vi montera fönster i 
lavvon. Placering och antal är valfritt. Fönstret är 
trapetsformat och kan stängas med gardin. 

Pris per fönster:  1140:-

Pris för stl. 4-6: 1950:-
Pris för stl. 8-10: 2520:-
Pris för stl. 12-14: 3090:-
Pris för stl. 15-20: 3550:-

Innerduk
Innerduken fungerar som extra isolering mot kyla 
vintertid. Innerduken till Venor Tradisjonell Lavvo är ca 
halva höjden av ytterduken och knyts fast i stängerna.

Innerduk till Venor Tradisjonell Lavvo kan inte  
fås med fönster.

Pris för stl. 4-6: 7 810:-
Pris för stl. 8-10: 8 150:-
Pris för stl. 12-14: 8 850:-
Pris för stl. 15-20: 9 760:-
Pris för stl. 25-30: 11 260:-

Venor Tradisjonell LavvoVenor Tradisjonell Lavvo
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INREDNINGSLÖSNINGARTILLÄGGSUTRUSTNING

Pris för stl. 4-6: 4 820:-
Pris för stl. 8-10: 6 190:-
Pris för stl. 12-14: 7 230:-
Pris för stl. 15-20: 7 810:-
Pris för stl. 25-30: 11 840:-

Botten
Bottenduken till Venor Tradisjonell Lavvo är tillverkad i ett 
kraftigt nylonmaterial och fungerar som fuktspärr. 
Lätt isolerande effekt som ökar komforten. Botten har en 
slits som kan öppnas om man ska ha brasa i lavvon.

Exempel med brasa och 
4 sittplatser

Exempel med 2 
tältsängar och kamin

Exempel med brasa och 3 
sovplatser på marken

Inredningslösningar för 4-6-manna lavvo:

Exempel med brasa och 
8 sittplatser

Exempel med 3 
tältsängar och kamin

Exempel med brasa och 6 
sovplatser på marken

Inredningslösningar för 8-10-manna lavvo:

49
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Exempel med brasa och 
28 sittplatser

Exempel med brasa, bardisk, 
4 bord och 8 bänkar

Inredningslösningar för 25-30-manna lavvo:

Mått för diverse inredningar:

Tältsäng: 

L: 200 cm
B: 80 cm

Sovsäck: 

L: 190 cm
B: 72 cm

Sittplats:

Diameter: 
53 cm

Kamin:

B: 50 cm
L: 70 cm

Exempel med brasa och 
8 sittplatser

Exempel med 4 
tältsängar och kamin

Exempel med brasa och 7 
sovplatser på marken

Inredningslösningar för 12-14-manna lavvo:

Inredningslösningar för 15-20-manna lavvo:

Exempel med 10 
sovplatser

Exempel med 6 
tältsängar

Exempel med 8 sovplatser 
på marken

INREDNINGSLÖSNINGARINREDNINGSLÖSNINGAR
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Detta är för dig som vill ha en lavvo som är lätt att använda, är robust, tar liten 
plats och som kan bäras över korta sträckor. Venor Enstangslavvo är en robust 

lavvo som tål braseldning och de tre största modellerna har skorstenshål i duken. 
Lavvon passar bra för alla årstider.

Persika Grå

VE NO R

ENSTANGSLAVVO

Vid köp av lavvoduk medföljer pluggsats, förankringslinor och klaff över skorstenshål.
Duken är tillverkad i en kraftig bomull/polyesterkvalitet och kan fås i följande färger: 

Venor Enstangslavvo levereras komplett med stång och duk.
Alla priser är inklusive moms, frakt och tullavgifter. 

Storlek Komplett uppsättning

1-3 22 300:-

4-6 25 870:-

8-10 30 250:-

12-14 35 180:-

PRISER

Duken består av 53 % bomull / 47 % polyester. Duken är impregnerad 
och rötbeständig. Vikt 275 g/m2

Storlek Diameter Golvareal Höjd 
(mittstång)

Vikt 
(komplett) Sittplatser

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

SPECIFIKATIONER

Från

22300:-
inkl. moms
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Venor EnstangslavvoVenor Enstangslavvo

UPPVÄRMNING
Venor Enstangslavvo lämpar sig för braseldning. 

Lavvon är klar för användning av kamin från storlek 4–6.

DETALJER
Lavvon levereras komplett med regnhatt, mygghatt, myggdörr, 

invändig markkappa, förankringslinor och pluggar.

Klaffen till skorstenshålet kan öppnas och stängas, och 
metallringen skyddar duken mot värmen från skorstenen.

Om du vill elda med en brasa tar du av regnhatten för god 
ventilation och drag. Anpassa eldstaden efter lavvons storlek.

Myggdörren håller mygg, knott och andra insekter ute. Kan 
klämmas fast i sidorna när den inte används.

Levereras med en uppsättning förankringslinor och linfästen 
som gör det möjligt att säkra lavvon vid hård vind.

Regnhatten ger en tät lavvo som håller regn och snö ute 
och värmen inne.

Invändig markkappa är en extra kant längst ner på duken inne 
i lavvon, som ger en tätare lavvo.

Kvalitetspluggar i stål håller duken på plats.

Mygghatten håller mygg, knott och andra flygande insekter 
ute, samtidigt som du får ökad ventilation.
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TILLÄGGSUTRUSTNINGTILLÄGGSUTRUSTNING

Pris för stl. 1-3: 4 480:-
Pris för stl. 4-6: 4 820:-
Pris för stl. 8-10: 6 190:-
Pris för stl. 12-14: 7 230:-

Botten
Bottenduken till Venor Enstangslavvo är tillverkad i ett 
kraftigt nylonmaterial och fungerar som fuktspärr. 
Lätt isolerande effekt som ökar komforten. Botten har 
en slits som kan öppnas om man ska ha brasa i lavvon.

Pris för stl. 4-6: 11 600:-
Pris för stl. 8-10: 12 000:-
Pris för stl. 12-14: 13 340:-

Innerduk
Innerduken fungerar som extra isolering mot kyla på 
vintern och mot värme på sommaren. Finns i färgerna 
vit eller grå. Duken är tillverkad i 145 g rötbehandlad 
bomull och har syntetiskt rötkant nedtill.

 Bilden visar innerduk på Venor Lavvo.   
 Venor Enstangslavvos innerduk fästs på 
 ytterduken med hjälp av clips på insidan. 

Venor EnstangslavvoVenor Enstangslavvo
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Inredningslösningar för 8-10-manna lavvo:

Inredningslösningar för 4-6-manna lavvo:

INREDNINGSLÖSNINGAR

Mått för diverse inredningar:

Tältsäng: 

L: 200 cm
B: 80 cm

Sovsäck: 

L: 190 cm
B: 72 cm

Sittplats:

Diameter: 
53 cm

Kamin:

B: 50 cm
L: 70 cm

Exempel med brasa och 
8 sittplatser

Exempel med 4 
tältsängar och kamin

Exempel med brasa och 7 
sovplatser på marken

Inredningslösningar för 12-14-manna lavvo:

INREDNINGSLÖSNINGAR

Exempel med brasa och 2 
sovplatser på marken

Exempel med brasa och 
4 sittplatser

Inredningslösningar för 1-3-manna lavvo:

Exempel med brasa och 
8 sittplatser

Exempel med 3 
tältsängar och kamin

Exempel med brasa och 6 
sovplatser på marken

Exempel med brasa och 
4 sittplatser

Exempel med 2 
tältsängar och kamin

Exempel med brasa och 3 
sovplatser på marken

Venor EnstangslavvoVenor Enstangslavvo
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Från

62090:-
inkl. moms

Om du behöver plats för ett större antal personer är Venor Storlavvo perfekt. 
Venor Storlavvo tillverkas i tre olika storlekar och du kan få sittplatser för så 

många som 100 personer. 

V E N O R

STORLAVVO

V        i har tagit vara på den Tradisjonella 
karaktären, där du enkelt får en mysig 

och avkopplande atmosfär för dina gäster. 
Lavvon är avsedd för fasta lägerplatser och 
lämpar sig mycket väl för arrangemang i 
samband med bröllop, årsdagar, seminarier, 
turism, matupplevelser, äventyrsberättelser 
samt intima konserter. 

Lavvon kan inredas med bänkar och bord 
med renskinn på, sittstubbar eller liknande. 
Det går utmärkt att lägga trägolv i lavvon och 
vi anpassar gärna vår lavvoer om det behövs. 
Som uppvärmning kan du skapa en 

eldstad i mitten eller så kan vi anpassa 
med skorstenshål i duken så att det finns 
möjlighet att sätta in en kamin. Många 
använder även annan, elektrisk uppvärmning 
vid behov. 

Om så önskas hjälper vi gärna till med 
leveransen av stängerna och uppsättning. 
Ring oss gärna för ett samtal om 
möjliga användningsområden, olika 
inredningslösningar, tips och underhåll. Om 
det är något vi älskar så är det att prata om 
våra lavvoer.

Storlek Höjd Diameter Lavvoduk * Trästänger * Stödring

50 5,2 m 8,5 m 81 990:- 28 980:- 4 240:-

80 6 m 10 m 113 950:- 51 340:- 4 240:-

100 7,4 m 11 m 128 900:- 61 790:- 4 240:-

Venor Storlavvo är tillverkad i kraftig bomull/polyester-duk och du kan välja 
mellan färgerna grön, naturvit och beige. 

(*) Frakt och tullavgifter tillkommer. Kontakta oss gärna för prisuppgift

PRISER
Alla priser är inklusive moms, frakt och tullavgifter. 
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LavvodukTrästänger

7120:-3160:-
inkl. momsinkl. moms

10440:-
inkl. moms

Många som har varit på tälttur ute på vidden har nog haft svårt att hitta en avskild 
plats när ”naturen kallar”. WC-lavvon är en perfekt liten utomhustoalett som du 

kan slå upp i närheten av din lägerplats så att du slipper gå iväg Langt för att hitta 
lämplig plats.

WC-lavvon är enkel att använda, tar lite plats och är konstruerad för att användas med 
en campingtoalett. Inne i lavvon finns det ett praktiskt fäste för toalettrullen. 

Duken är tillverkad i en kraftig bomull/polyesterkvalitet 
och kan fås i följande färger: 

 

WC-LAVVO
Detta är en mysig leklavvo avsedd för utomhusbruk. Lavvoduken är tillverkad i 

samma material som våra stora lavvoer och tål tuffa tag. 

Levereras med lavvoduk och 6 pluggar. Trästänger kan beställas till extra eller 
så tillverkar du dem själv. Duken består av 50 % bomull / 50 % polyester och är 

impregnerad och rötbeständig. Ståhöjden i lavvon är ca 130 cm och diametern är ca 
180 cm.

Komplett uppsättning med trästänger för Arctic Minilavvo (6 st). 
Längden på stängerna är ca 220 cm.

ARC TIC

MINILAVVO

Beige Naturvit Grön

WC-lavvo
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Rakkas (sovtält)
Rakkas är ett sovtält som har använts av samerna i flera 
hundra år. Den är gjord av bomullstyg med myggnät 
upptill på sidorna för ventilation. Den hjälper dig mot 
kyla vintertid och håller insekterna borta på sommaren. 
Av säkerhetsskäl har Rakkas ingen botten, men den är 
tillräckligt Lang för att du ska kunna vika in den under 
liggunderlaget om du vill. Du kan fästa den i stängerna 
eller i de invändiga öglorna i duken. 

Storlek, L x B x H: 260 x 160 x 210 cm.
Finns i grått eller vitt.

Pris: 2860:- *

Riggi
Riggi är ett Tradisjonellt samiskt upphängningssystem för 
pannor och kaffepannor över öppen eld, används främst i 
Tradisjonella lavvoer. Riggin fästs runt stängerna i toppen 
vid klykan och har krokar i nederkant för justering av 
höjden över elden. I våra största lavvoer rekommenderar 
vi att man fäster riggin i en tvärstång istället för uppe i 
klykan.  

Pris 3 m:   590:- *
Pris 4 m:   790:- *

Broderi
Vad sägs om att göra tältduken mer personlig, eller 
synliggöra ditt företag? Hos oss kan du få broderat in 
namn, logotyp eller slogan i tältduken. 

Max storlek H x B: 34 x 3 cm.

Namn broderat på klaffen: 790:- *
Brodering av logotyp: 3320:- *

Grytås för Venor Enstangslavvo

För upphängning av pannor, kaffekannor m.m. över 
elden. 

Pris:   490:- *

(*) Frakt och tullavgifter tillkommer. (*) Frakt och tullavgifter tillkommer.68 69
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Uppsättning med T40-pluggar och 
förvaringspåse:

Uppsättning snöpluggar och 
förvaringspåse:

En kraftigare plugg som klarar att slås ner i 
stenig jord
Längd: 40 cm.

Snöpluggarna är Langa och har en form som gör att de 
får bättre fäste i snön än vanliga pluggar. 
Längd: 50 cm.

Uppsättning med standardpluggar och 
förvaringspåse
Standardpluggar som medföljer våra leveranser. Längd: 
30 cm.

Förvaringsficka

Tältduksimpregnering

Hushållspappershållare

Förankringslinor

Förvaringsfickan är praktisk för att hålla ordning på 
småsaker som telefon, böcker, surfplatta, nycklar, karta/
gps och liknande. Finns i följande färger: beige, naturvit 
och grön.

För efterimpregnering av lavvo/tältduk. Kan även 
användas till markiser och båtkapell. 
Skyddar duken mot fuktskador och surt regn.

Praktisk hushållspappershållare som enkelt monteras 
med snörfästen. Hushållspappersrulle medföljer ej.

Förankringslinor används som extra säkring vid stark 
vind. Förankringslinorna är 4 m Langa och levereras som 
3-pack. Färg: Limegrön med reflex.

10 st: 330:-*Pris: 15 st: 495:-* 20 st: 660:-*

10 st: 730:-*Pris: 15 st: 1095:-* 20 st: 1460:-*

10 st: 550:-*Pris: 15 st: 825:-* 20 st: 1100:-*

Pris: 400:- *

Pris 5L: 1 670:- *

Pris per st: 450:- *

Pris per paket: 79:- *

(*) Frakt och tullavgifter tillkommer. (*) Frakt och tullavgifter tillkommer.70 71
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Om du vill ha en komplett leverans från oss, kan vi även erbjuda 
en rad friluftsprodukter. Det kan till exempel vara andra typer av 
braskastruller, bord, bänkar, pannor och knivar.

Behöver du hjälp med att sätta upp din lavvo eller Gamme, tar vi 
även erbjuda det. Vi täcker stora delar av landet.

ALLMÄNT
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TEKNISKA DETALJERTEKNISKA DETALJER

RÖTKANT:
Nedre dukkant/rötkant tillverkad i syntetiskt material, 
skyddar duken mot rötskador.

DÖRR
Dörröppningen består av en kraftig dragkedja med klaff 
över, där klaffen skyddar dragkedjan mot nederbörd och 
frost.

PLUGGFÄSTEN:
I varje söm finns det justerbara pluggfästen för att fästa 
lavvon/Gammen i marken och spänna upp duken. 

FÄSTEN FÖR FÖRANKRINGSLINOR
Det finns fästen för förankringslinorna på utsidan av 
kåtan för extra säkring (gäller alla modeller utom Venor 
Tradisjonell Lavvo och Venor Storlavvo).

ÖGLOR
Det finns invändiga öglor i varje söm för fastsättning av 
innerduken, fickor, torklinor, myggnät och rakkas (sovtält).

DUK:
Alla våra dukar är i en bomulls- och polyesterblandning  
som är vattenavvisande och rötbeständig.

SÖM/TEJPAD SÖM:
Sömmarna är sydda dubbelt med rötbeständig och 
vattenavvisande sytråd. Alla utsatta sömmar är dessutom 
tejpade för att förhindra läckage och vatteninträngning. 

DRAGKEDJOR:
Vi använder endast dragkedjor från YKK. YKK är 
världsberömt och står för kvalitet som du kan lita på.

IMPREGNERING:
Duken är vattenavvisande och rötbeständig, 
förimpregnerad från fabriken. Livslängden på 
impregneringen är beroende av klimatet och 
användningen. Vi upplever att tältduken har kortare 
livslängd i kustnära områden med hårt väder, där 
saltstänk, hög luftfuktighet och där vädret skiftar oftare 
jämfört med områden med torrt inlandsklimat. 

Som underhåll rekommenderar vi att du spolar av 
tältduken, låter den torka ordentligt och därefter 
impregnerar den väl. Ta kontakt med oss för fler 
underhållstips och vid behov för impregnering. 
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Priser per den 1.6.2022. Alla priser är i SEK inkl. 
25 % moms. Frakt och tullavgifter ingår om inte 
annat anges. Varor där frakt och tullavgifter 
inte ingår i det angivna priset är märkta med *. 
Kontakta oss gärna för prisuppgift för leverans av 
dessa varor.

Retur
Vi förbehåller oss rätten att göra en 
bedömning om returrätt är möjlig i de fall 
där våra leveranser produceras enligt våra 
kunders särskilda önskemål och behov. 
Returrätt förutsätter att varan inte har 

använts eller är skadad. Vi hänvisar annars till 
konsumentköplagen, se även våra fullständiga 
köpvillkor i vår webbutik. På eventuella 
tillverkningsfel har du full reklamationsrätt 
enligt konsumentköplagen.

Leveranstid
Normal leveranstid på våra lavvoer och Gammer 
är 3–6 veckor. Om du vill ha snabbleverans av 
någon av varorna ber vi dig att ringa till oss, så 
hjälper vi dig så Langt som är möjligt.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Allmänna 
köpvillkor

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 
Försäljningschef - Sverige

Telefon: 070 253 68 00
E-post: contact@corntec.se

Facebook: @arcticlavvo

Instagram: @arcticlavvo

www.arcticlavvo.se

Visste du att vi även kan göra speciella anpassningar? Om du har några 
önskemål utöver vad som visas i katalogen, hjälper vi dig gärna att hitta den 
bästa lösningen för dig.

Kontakta oss gärna för att göra en beställning eller om du har några frågor om 
våra produkter.

Vi ser fram emot att höra från dig


