
          
  Tundra. 

Tundra er vår kraftigste enstangslavvo. Duken er laget i bomull og 
polyester. Alle Tundra modellene leveres med stålstang, topphatt og 
råtekant i Oxfordpolyester samt kraftige plugger og myggnett i døra.  
 
Bardunene på Tundra 8 og 16 er doble med skråstilte fester for 
optimal stramming. Ved bruk er det viktig at alle barduner og plugger 
benyttes for at lavvoen skal tåle vær og vind.  
 
Oppsett: Legg lavvoen flatt på bakken, og fest pluggene ved 
hjelpestroppene som er sydd fast nederst i lavvoen.  
Åpne døren og plasser midtstangen sentrert i midten – denne må stå 
rett.  Lukk døren før resten av pluggene og bardunene festes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Topphatten trekkes enkelt på til slutt ved at den legges ”bak” lavvoen 
og fires opp fra motsatt side ved hjelp av bardunene som er festet ved 
topphattens splitt.                                                                                                                                                                                                                                                                  
               Tundra 16 
Fyring: Tundra tåler både fyring med bål og ovn. Ved ovnsfyring benyttes et isolasjonsrør der røkerøret passerer duken og 
stroppene i toppen. Ved bålfyring er det viktig å bruke ved som brenner rent med lite gnister.  Når duken har vært i bruk en 
stund anbefaler vi at den impregneres. Det bør ikke ligge noe inntil dukens inn eller ytterside når det regner. Lekkasjer kan 
da oppstå.  

 
 Tundra 4 Tundra 8 Tundra 16 Tundra 25 

Diameter 270 cm 500 cm 600 cm 750 cm 

Høyde 300 cm 350 cm 350 cm 382 cm 

Vekt 12,9 kg 17,9 kg 23,9 kg 60 kg 

Farge Grønn Grønn Grønn Grønn 

Duk Bomull/polyester   Bomull/polyester  Bomull/polyester  Bomull/lin 

Dukkvalitet 185 g/m2 185 g/m2 185 g/m2 550 g/m2 

Vannsøyle 350 mm 350 mm 350 mm  250 mm 

Stang Stål Ø 32 mm  Stål Ø 32 mm Stål Ø 32 mm Stål  

Plugger 22 stk. 21 cm V-stål 28 stk. 21 cm V-stål 34 stk. 21 cm V-stål 42 stk. 30 cm T-stål 

Barduner 11 stk 14 stk 17 stk 14 stk 

Pakksekk L. 76 Ø 23 cm L. 76 Ø 25 cm L. 76 cm Ø 32 cm 90x50x40 

           

                                        
Tundra 16                         Tundra 25. 

 

Ekstrautstyr: Myggtopphatt, bunnduk. 
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