
V E N O R  G A M M E  1 2 - 1 4  “a l l r o u n d ”Designet og produsert i Kautokeino/



Ventil med myggnetting og 
mulighet for lukking Vindu med innvendig gardin

Buedør som holdes stiv 
med 

en glassfiberspile
Innvendig skjørt og stormkant 

for høyere stabilitet

Venor Gamme 12-14 «allround» består av:
• Duk i valgfri farge: grønn, naturhvit og beige - Vi lagerfører i farge grønn, ta kontakt for andre fargevalg
• Innvendig skjørt og stormkant
• Stangsett, plugger, barduner og transportposer
• Dobbel glidelåsdør (plassert klokken 6)
• 2 vindu (plassert klokken 12 og 5, til høyre for dør og motsatt side av dør)
• 1 ventil (plassert klokken 11)
• Pipegjennomgang (plassert i midten)

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

12-14 480 cm 17,34 m2 230 cm 168 cm 42 kg 14 personer

SPESIFIKASJONER
Duken består av 50% bomull / 50% polyester. Duken er impregnert og råtebestandig. Vekt 400 g/m2

Pris

33 800.-
ink. mva.



Venor Gamme 12-14
Venor Gamme er et godt innarbeidet produkt, utviklet og testet siden midten av 90-tallet. Teltet er laget for de værforholdene 
som Arktis har å by på, du kan være sikker på at duken holder deg varm, tørr og ikke minst trygg gjennom alle årstider! Arctic 
Lavvo har satt sammen en ferdig variant av Venor Gamme størrelse 12-14 som er en tilpasset «allround» variant. Denne 
utgaven er satt sammen med spesialtilpasninger basert på erfaringer, tilbakemeldinger og ønsker fra tidligere kunder. 
“Allround” pakkeløsning vil passe de aller fleste sine bruksområder. Uansett om det er skutertur, basecamp til jaktlaget eller 
familien som skal på fisketur, kan du være sikker på at denne utgaven av Venor Gamme 12-14 oppfyller de fleste behov og vil 
gi deg mange fantastiske friluftsopplevelser. 

Produsert i Norge
Arctic Lavvo AS er en produksjonsbedrift innen industrisøm. Deres produksjon er lokalisert i Kautokeino, og per tidspunkt 
har de 16 ansatte. De er produsent av Venor Gamme, Venor Lavvo og ulike teltsleder. Arctic Lavvo tar også spesialoppdrag 
innen industrisøm og er leieprodusent for andre merkevarer. I tillegg produserer Arctic Lavvo Laika hundekløv og har i dag 
hundekløven som en sidestilt produksjonslinje. Vi er stolte av å ha et samarbeid med Arctic Lavvo som har hele sin produksjon 
i Norge, og sammen heier vi på norsk verdiskapning!

3 år med fri service/reparasjon!
Arctic Lavvo reparerer rifter, hull, bardunfester, bånd, vindu og glidelås gratis i hele 3 år! Venor Gamme er et stødig telt 
som tåler mye røft og hardt vær år etter år. Likevel kan kraftig vind og store snøfall gjøre skade på teltet. Trenger teltet ditt 
reparasjon kan du sende din Venor Gamme direkte til Arctic Lavvo, slik at de kan pleie teltet der den trenger omsorg. Arctic 
Lavvo sender Venor gammen kostnadsfritt tilbake til deg, bra for deg og veldig bra for naturen vår!

Leveringstid
Vi har lagerført Venor Gamme 12-14 “allround” i farge grønn, kan også leveres i farge naturhvit eller beige. Ta kontakt med oss 
for lagerstatus og eventuelt andre fargevalg samt leveringstid. 

Innerduk til Venor Gamme 12-14 «allround»
Veiledende utsalgspris for innerduk er 14 760,- NOK inkludert mva.

Innerduk fungerer som ekstra isolering mot kulde på vinter og mot varme 
på sommer. Duken er produsert i råtebehandlet bomull, og har syntetisk 
råtekant nederst. Vinduer, ventiler og pipegjennomgang blir sydd likt som 
på ytterduken, og døren på innerduken er en dobbel glidelåsdør.  
Leveres i farge hvit eller grå.

Bunn
Veiledende utsalgspris for bunn er 4550,- NOK inkludert mva.

Bunnduken til Venor Gamme er laget av flammehemmende PVC 
og fungerer som fuktsperre mot bakken. Lett isolerende effekt 
som øker komforten. Leveres i farge grønn.

Tilleggsutstyr:



For bestilling: 
E-post: Post@tanapolaris.no
Telefon: +47 906 28 551
Nettbutikk: www.tanapolaris.no

Tana Scooter & ATV AS
Bakkeveien 10
9845 Tana

Produsent
Arctic Lavvo AS
Loankosáttu 1
9520 Kautokeino
Org. nr. 917 572 224 MVA

Takk for at du tok deg tid til å lese dette, vi vil gjøre 
vårt ytterste for at våre kunder skal bli fornøyde!


