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Paistotaso

Hiekka puhallettua rau-
taa irroitettavilla jaloilla
ja kahvalla. Taso on
reunallinen ja hiukan
kovera. Resepti vihko-
nen mukaan.

Toimitetaan seuraavina
kokoina:
Halk. 21 cm, 0,9 kg

(ilman jalkoja)
Halk. 33 cm, 3,4 kg
Halk. 40 cm, 3,9 kg
Halk. 47 cm, 6,6 kg
Halk. 66 cm, 14,0 kg

Nettisivumme on aina ajantasalla ja viimeisimmät tiedot ja muutokset löydät osoitteesta www.venor.no 
Hinnat, ostoehdot ja lisätiedot tuotteistamme löydät nettisivuilta tai ottamalla meihin yhteyttä.
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Perinteinen Venor-kota
Tämä kota on lähes samanlainen kuin saamelaisten satoja
vuosia käyttämä kota.
Ympäristön ja tunnelman luojana omaaluokkaansa, sekä
yksinkertainen käyttää.
Kota kankaassa on perinteiset muodot ja leikkaukset.
Valmistetaan paksusta kyllästetystä puuvillakankaasta vih-
reänä tai beigenä.
Kankaan helmat valmistettu synteettisestä kankaasta.
Kankaan alareunan joka saumassa on säädettävä nauha
maakiiloille. Ovi vaihtoehdot: - läppäovi, irtoovi tai vetoket-
jullinen läppäovi.
Salot kota kehikkoon voit tehdä helposti itse ohjeen
mukaan tai käyttää kotaan mitoitettuja alu-salkoja.
Sadehuppua käytetään kovalla tuulella tai vesisateella.

25-henkilön mallissa sopii nuotion ympärille istumaan jopa 40 henkilöä. 
Kodan ollessa pidempään samalla paikalla, voidaan sisälle asettaa 
esim. penkit + pöytä. Pysyvä nuotio/grilli paikka helpottaa kodan 
monipuolista käyttöä.

Useita lämmitys vaihtoehtoja – ks. oma liite

Koko/hlö Halk. m2 Korkeus Kok.paino 

4- 6 manns 400 cm 12,56 300 cm 11,5 kg
8-10 manns 490 cm 18,84 345 cm 14,5 kg

12-14 manns 530 cm 22,05 380 cm 17,0 kg
15-20 manns 580 cm 26,40 420 cm 26,5 kg
25-30 manns 730 cm 41,83 520 cm 38,0 kg

Retkisaha
Kokoontaiteittava retkisaha
monipuoliseen käyttöön.
Kok.pituus 46 cm, taitettuna
26 cm, paino 210 g.

Bildet viser stekehelle 40 cm 
i diam.

Vohvelirauta
Valurautainen, käytetään kaminassa tai
nuotiolla. Valmista maistuvat vohvelit
retkioloissa. Halkaisija 20.5 cm,
kok.pituus 43 cm, paino 3.9 kg.

Kahvi-/vesipannu
Valmistettu alumiinista, teräksinen kantokahva.
Koot 1.3 l, 4.5 l ja 8 l. Voidaan käyttää esim. nuo-
tiolla, kaminan tai kaasukeittimen kanssa.

Halsteri
Voit unohtaa makkaratikut sillä nyt voit
paistaa ruokaa kaikille yhtäaikaa.
Tuotessa on galvanoidusta alumiinista
valmistettu tuplaritilä sekä pitkä varsi
puisella kädensijalla. Ritilän koko 34x23
cm. Kok.pituus 63 cm. Paino 730 g.

Retkisänky
Vahvaa purjekangasta, alu-kehikolla.
Pituus 193 cm, korkeus 39 cm, paino 6 kg.

Keittoteline
Käytännöllinen 3-jalkainen keittoteline ket-
tingillä. Käyttö esim. pysyvässä leirissä,
Venor-kodassa tai vaikka vain päiväretkillä.
Kiinnitä keittoastia kettingiin ja korkeutta sää-
telemällä voit säätää keittolämpötilaa.
Kok.pituus 140 cm, pakattuna 70 cm. Ketjun
pituus 110 cm.

Kattila-setti
Setti koostuu kol-
mesta kannellisesta
ja kantokahvallista
alumiinista valmis-
tetusta kattilasta.
Voidann pakata
sisäkkäin. Myydään
settinä tai erikseen.
Koot: 3-, 5- ja 8.5
litraa. Paino 1.8
kg/setti.

Rankinen
2 hengen sisäteltta, pitää itikat 
loitolla. Pituus 220 cm, leveys 
alaosasta 140 cm, paino 1.3 kg.

Perinteisiä tuotteita Kautokeinosta

Pidätämme oikeuden hinnan
ja/tai materiaalin muutoksiin,
viitaten tavarantoimit-
tajiemmme sopimuksiin. Til-
aaja maksaa lähetyskulut.
Tilaus toimitetaan postin tai
matkahuollon kautta, maksu-
vaatimusta tai etukäteismak-
sua vastaan. Tehtaataalta
noudettaessa käteismaksu.
Lunastamattomasta 
tilauksesta laskutetaan 
15e + kaikki rahti/postitus-
kulut.

Palautusoikeus 14 vrk ja
koko ostohinta takaisin,
edellyttäen että tuote on
käyttämätön ja vahingoittu-
maton. Ota yhteys jos haluat
palauttaa käytettyä tuotetta.
Viittaamme  luttajalakiin.
Tehdasvirhellisessä tuottees-
sa on ostajalla valitusoikeus,
viitaten kuluttajalakiin.



Venor-kaminakota

Venor-kammi

Keskisalolollinen Venor-kota Kombi

Keskisalollinen Venor-Kota Basis

Suosittu kota ympärivuotiseen käyttöön. Täydellinen pitempiaikaiseen leireilyyn taikka vain päivänkin retkelle.
Uskomattoman helppo ja nopea pystyttää. Alu-salot sivuilla, pyöreä pohjapintaala ja säädettävät kiinnitys nauhat
maakiiloille tekevät kodasta uskomattoman tuulenvakaan.
Valmistetaan paksusta kyllästetystä puuvillakankaasta vihreänä tai 
beigenä.Kankaan helmat valmistettu synteettisestä kankaasta. 
Kankaan alareunan joka saumassa on säädettävä nauha 
maakiiloille. Ulkopuolen saumoissa olevat raksit mahdollistavat 
kankaan ankkuroinnin, näin saadaan kodasta erittäin 
tuulenvakaa. Läppä oviaukon päällä vähentää lumen ja 
jään kertymistä vetoketjuun. Kankainen raksi joka sauman 
keskikohdassa mahdollistaa kuivausnarun tai rankisen 
kiinityksen laavun sisällä.
Pystytyksessä käytetään erikoiskarkaistuja alu-salkoja 
jotka on jaettu kahteen osaan helpottamaan kuljetusta.
Useita lämmitys vaihtoehtoja – ks. oma liite.

Keskisalollinen KOMBI-kota on paranneltu versio BASIS-mallista soveltuen ympäri-
vuotiseenkäyttöön, esim. retkeilyyn, metsästykseen. KOMBI-kota on tilava ja viihty-
isä, etkä ole riippuvainen kuljetusmuodosta sillä se on kevyt kantaa myös repussa.
Toimitetaan kompressio-pussissa jossa kantohihnat lyhempiä välimatkoja varten.
Kota toimii yhtä hyvin taukopaikkana päiväretkillä 
kuin tukikohtana pidemilläkin retkillä.
KOMBI-kodan yläkiinnikkeet voidaan poistaa 
ja keskisalko korvata sivuilla olevilla 
alu-saloilla kuten Venor-kamiina kodassa. 
Sisäteltalla, kaminahupulla ja 
kamiinalla varustettuna 

se on toimiva kokonaissuus kovassakin talvikäytössä. 
Valmistetaan puuvilla/polyamid kankaasta vihreänä 
tai beigenä. Erittäin kevyt nylon ”ripstop” saatavana 
vain vihreänä. Kankaiset raksit saumojen 
keskikohdassa mahdollistavat kuivausnarun,
sisäteltan tai rankisen kiinityksen laavun sisällä. 
Kankaan alareunan joka saumassa on säädettävä 
nauha maakiiloille. Ulkopuolen saumoissa 
olevat raksit mahdollistavat kankaan 
ankkuroinnin, näin saadaan tuulenvakaa kota 
sekä kankaasta tiukka ja hiljainen.Läppä oviaukon 
päällä vähentää lumen ja jään kertymistä vetoketjuun.
Kodan alareunassa oleva sisäpuolinen helma tekee 
kodasta suojaisen, vähentämättä vetoa nuotiosta.
Vahva alu-keskisalko on jaettu useaan osaan helpottaen 
kuljetusta, keittokoukku on vakiona.Lisävarusteena 
keskisalkoon kiinnitettävä kuivasteline.
Kuvassa KOMBI-kota ”nylon ripstop”- kankaalla ja 
alu-saloilla.
Useita lämmitys vaihtoehtoja – ks. oma liite.

Koko/hlö Halk. m2 korkeus paino +kamina

4- 6 manns 400 cm 12,56 300 cm 27,0 kg 42,0 kg
8-10 manns 490 cm 18,84 345 cm 35,5 kg 51,0 kg

12-14 manns 530 cm 22,05 380 cm 42,0 kg 57,5 kg
15-20 manns 580 cm 26,40 420 cm 72,5 kg 89,5 kg

Kammi on erittäin tilava majoite 
ympärivuotiseen käyttöön. 
Tuotteessa on säilytetty kodan 
pyöreä muoto, mutta seinät 
ovat melkein pystysuorat. 
Hyvän seisomakorkeuden 
ansiosta paranevat viihtyvyys 
ja tilankäyttö. Kammissa voit 
halusi mukaan käyttää esim. 
pöytiä, tuolia retkisänkyä.
Lämmitykseen/ruuanlaitoon 
käytetään kaminaa tai kaasukeitintä,
ei nuotiota. Verhollinen ikkuna on vakiona. 
Oven voi tarvittaessa pitää auki kankaaseen kiinitetyllä nauhalla.
Kammi valmistetaan paksusta kyllästetystä puuvillakankaasta vihreänä tai

beigenä.Kankaan helmat on valmistettu synteettisestä kankaasta. Kankaanalareunan joka saumassa on säädettävä
nauha maakiiloille. Ulkopuolen saumassa oleva raksi mahdollistaa kankaan 
ankkuroinnin, näin saadaan kammista erittäin 
tuulenvakaa. Läppä oviaukon päällä vähentää 
lumen ja jään kertymistä vetoketjuun. 
Kokoonpano on helppoa ja nopeaa käyttäen 
kokoontaittuvia alu-salkoja.

Koko/hlö Halk. m2 korkeus Sidehøyde paino +kamina

4- 6 manns 380 cm 11,33 210 cm 160 cm 27,0 kg 41,5 kg
8-10 manns 435 cm 14,78 215 cm 174 cm 31,0 kg 45,5 kg

12-14 manns 470 cm 17,34 230 cm 180 cm 45,5 kg 61,0 kg

Koko/hlö halk. korkeus paino (puvilla/ paino m2
poliamid) ripstop

1- 3 manns   330 cm   225 cm    4,25 kg     3,30 kg 8,54
4- 6 manns   400 cm   280 cm 5,65 kg     4,35 kg 12,56
8-10 manns 490 cm 306 cm 7,80 kg 5,65 kg 18,84

12-14 manns 530 cm 356 cm 8,60 kg 6,50 kg 22,05

Koko halkaisija korkeus paino (puuv/ paino m2
polyamid) ripstop

1- 3 manns   330 cm   225 cm    4,80 kg     3,80 kg 8,54
4- 6 manns   400 cm   280 cm 6,20 kg     4,90 kg 12,56
8-10 manns 490 cm 306 cm 8,40 kg 6,25 kg 18,84

12-14 manns 530 cm 356 cm 9,25 kg 7,10 kg 22,05

Kotakurssi

Olemme uudistaneet vanhan perin-
teikkään tuotteen. Vuosisatojen saa-
tossa on muodostunut monia kirjoit-
tamattomia sääntöjä kuinka laavus-
sa käyttäydytään ja millainen on
sisäjärjestys. Niille jotka eivät kos-
kaan ole olleet kodassa tai käyttä-
neet sitä olemme järjestäneet kurs-
sin taataksemme perinteiden jatku-
misen. Kurssilla annetaan opastusta
eri kotamallien pystytykseen sekä
mielenkiintoinen väläys kotakulttuu-
rista. Venor-kodan ostajille kurssi on
ilmainen.

Sopiva vaihtoehto sinulle joka haluat yksinkertaisen ja edullisen ratkaisun 3-vuodenajan retkeilyyn
ja ulkoiluun. Kevyt, iso, luja/kestävä kokonaisuus jonka voit kantaa repussakin.

Valmistetaan puuvilla/polyamid kankaasta vihreänä tai beigenä. 
Erittäin kevyt nylon” ripstop” saatavana vain vihreänä. 
Kankainen raksi joka sauman keskikohdassa mahdollistaa 
kuivausnarun, sisäteltan tai rankisen kiinityksen laavun 
sisällä. Kankaan alareunan joka saumassa on säädettävä 
nauha maakiiloille. Ulkopuolen saumoissa olevat raksit 
mahdollistavat kankaan ankkuroinnin, näin saadaan 
tuulenvakaa kota sekä kankaasta tiukka ja hiljainen. 
BASIS-kota voidaan haluttaessa myöhemmin muuttaa 
KOMBI-kodaksi.

Vahva alu-
keskisalko on jaettu 
useaan osaan 
helpottaen kuljetusta. 
Lisävarusteena salkoon 
kiinnitettävä kuivaus- 
ja/tai kahvinkeittoteline.

Useita lämmitys vaihtoehtoja – ks. oma liite.

Useita lämmitysvaihtoehtoja

Venor-kodissa voidaan
kamiina/sadehuppu poistettuna
käyttää nuotiota ja se on monille
aivan uusi ja positiivinen kokemus.
Nuotio valaisee ja lämmittää, sekä
antaa mahdollisuuden vaatteiden
kuivaukseen. Myös grillaus ja
ruuanlaitto onnistuu. Toimii hyvin
leirinuotio paikkana huonolla kelillä.
Kamiina/sadehupulla varustettuna
käytät kaminaa. Kotaa voidaan käyt-
tää kuin teltaa käytettäessa esim.
kaasua lämmitykseen/ruuanlaitoon.

Sisätelta, maavaate, kamiina,
ikkuna,sisähelma, hyttysovi ja
hyttyshattu voidaan toimittaa
kaikkiin Venor-kotamalleihin ja
Venor-kammeihin. Katso
www.venor.no tai ota yhtes mei-
hin lisätietoja tarvittaessa.


