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BIKES, BOATS, TENTS, SKIS AND SUCH FOR YOUR NEXT OUTDOOR ADVENTURE
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Nedan prislista gäller vid hyra av lösa föremål eller enskilda utrustningspaket.
Fyll i formuläret för att välja utrustning till dig och din grupp, spara och
skicka till info@fjallaventyr.com
Vi har även fullständiga paket med både campingutrustning och cykel, skidor
eller packraft sammanräknat, kontakta info@fjallaventyr.com för paketpriser.
Antal dagar

Antal personer		

(fyll i uppgifter om samtliga på sida 2)

Datum från-till:
Sova ute året runt

1 dag

2 dagar 3 dagar 4 dagar 5 dagar

6 dagar

7 dagar extra dag

Tält 2 man

350

550

700

900

1100

1250

1350

60

Tält 4 man

550

700

900

1100

1250

1400

1500

80

Sovsäck + liggunderlag

350

550

700

900

1100

1250

1350

60

Friluftskök

100

200

275

350

400

450

500

30

Ryggsäck 65-135L

100

200

275

350

400

450

500

30

Vandringsstavar

50

100

125

150

175

200

225

20

								
Fjälltur på vintern

1 dag

2 dagar 3 dagar 4 dagar 5 dagar

6 dagar

7 dagar extra dag

Fjällpulka

300

500

650

850

1000

1100

1200

60

Snöskor

150

250

320

380

430

470

500

20

Turskidor paket

350

550

700

900

1100

1250

1350

60

Splitboardpaket

550

900

1200

1350

1500

1650

1700

100

Topptursskidor paket

550

900

1200

1350

1500

1650

1700

100

Lavinpaket (sond, sändare, spade) 150

250

320

380

430

470

500

20

								
Packraft-paket

1 dag

2 dagar 3 dagar 4 dagar 5 dagar

6 dagar

7 dagar extra dag

Kokopelli Rogue m. Tizip.

650

900

1200

1350

1500

1650

1700

100

Kokopelli XPD

550

800

1050

1250

1400

1500

1600

80

								
Mountainbike-paket

1 dag

2 dagar 3 dagar 4 dagar 5 dagar

6 dagar

7 dagar extra dag

Stigcykel heldämpad

800

1500

2200

2800

3300

3800

4200

350

Endurocykel heldämpad

800

1500

2200

2800

3300

3800

4200

350

Elcykel heldämpad

900

1700

2450

3100

3650

4200

4700

400

Barncykel 24”

400

770

1100

1400

1670

1920

2140

180

4905

6540

7100

8520

9940

Paketpriser
Exempel Vandringspaket för 4

2700 5400
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Ansvarig beställare utrustningshyra
in S

Namn
Adress
Telefon
epost

Information om deltagarna
Fyll i relevanta uppgifter för samtliga deltagare som ska hyra utrustning.
Deltagare

1:

2:

3:

4:

5:

6:

7:

8:

Ålder
Längd
Vikt
Kön
Skostorlek

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Villkor för hyra av utrustning – Lind Fjälläventyr AB
Legitimation är obligatorisk.
Hyrestagaren är ersättningsskyldig om hyrd utrustning saknas.
Om utrustningen skadats är du ersättningsskyldig om inte skadan uppkommit pga fabrikationsfel.
Vid ovarsamhet är hyrestagaren ersättningsskyldig för uppkomna skador.
Utrustningen skall vara rengjord vid återlämnandet, annars debiteras hyrestagaren rengöringen.
Förlängning av hyrestiden skall göras innan den gamla hyrestiden gått ut.
Återlämnas ej utrustningen till uthyrningen debiteras fullt värde.
Om utrustningen blir stulen eller skadad anmäls detta omgående till Fjälläventyr på telefon: 0280 21011.
All betalning sker i förskott. Återbetalning av hyresbeloppet görs endast vid sjukdom mot uppvisande av läkarintyg.
För att slippa onödiga utgifter om olyckan skulle vara framme, kan du teckna vårt förmånliga hyrskydd.
Skyddet täcker stöld och skada på din hyrutrustning med en självrisk på 500kr.
Ersättningsutrustning kan hämtas ut kostnadsfritt utan självrisk.
Hyrskydd villkor:
Skyddet gäller tält, sovsäckar, gasolkök, ryggsäckar, snöskor, stavar, cyklar & hjälmar (ej förtäringsvaror).
Om utrustningen blir stulen, förväxlad eller saknas så får man en kostnadsfri ersättningsutrustning under
resterande del av hyresperioden utan självrisk.
Skyddet täcker inte skador på din utrustning vid uppenbara tecken på ovarsam hantering.
Vid uppenbar oaktsamhet debiteras fullt försäljningsvärde.
Nattetid skall utrustningen vara inlåst. Takboxar, bilar och dyl godkänns ej.

Fjälläventyr AB, Fäbodvägen 10, 780 67 Sälen, Sweden
tel: +46 280 210 11 www.fjallaventyr.com
Nordic Adventure, a part of Fjälläventyr, retails clothing and gear
for a life outdoors. www.nordicadventure.com
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PACKRAFT - BÄRBAR
BÅT FÖR ÄVENTYR
En packraft är en uppblåsbar gummibåt som är lätt nog
att bära med sig men slitstark och stabil nog för att
paddla i krävande vatten. Den passar utmärkt till långa
tuffa turer till fjälls där du vill både vandra eller cykla
och paddla dig fram. Men den är också en lysande farkost för när du mest vill flyta utmed en sakta älv, göra
strandhugg ibland och bada lite grann. Eller för fiskaren
som enkelt vill ta sig till svåråtkomliga secret spots,
där hen ostört kan lurpassa med båten uppdragen på
land. Vi hyr ut packrafts från Kokopelli, amerikanska
kvalitetsbåtar designade för äventyr.
Kokopelli Rogue: Båten för långa krävande turer där
låg vikt är lika viktig som slitstyrkan. Rogue är utrustad
med spraydeck som skyddar paddlaren mot väta samt
Tizip som betyder att du kan förvara packning du inte
behöver inne i själva pontonerna och därmer frigöra
mer yta på ”däcket” av båten. Du öppnar och stänger
en helt vattentät dragkedja.
Kokopelli XPD: är en extremt slitstark packraft med
minimalistisk design. Den tål mycket stryk men kan
vara lite tung att bära om du är ute i många dagar.
När du hyr en packraft ingår en fyrdelad paddel från
Werner, en pumpsäck som snabbt och smidigt fyller
båten med luft samt en smidig och bekväm flytväst
från Kokatat.

TÄLT FÖR 4 ÅRSTIDER
Helsport Ringstind superlight 2
Mycket lätt och kompakt tunneltält. Stångkonstruktionen är optimerad för ökat invändigt utrymme. Står
överraskande stabilt i hård vind. 2 personer, 1450g
Helsport Fjellheimen pro 4 camp.
Tunneltält för fyrsäsongsbruk i stabil och rymlig
konstruktion. Robust, lätt och rymlig: detta tält tål det
mesta av vad du kan förvänta dig, samtidigt som det
erbjuder en bekväm vistelse.
4 personer, 3900g. Höjd innertält: 110 cm, längd
innertält: 225 cm, bredd innertält: 210 centimeter.
Fjällräven Akka Endurance E2
Ett tryggt och vindstabilt 2-personers tunneltält för
alla årstider. Välventilerat, extra rymlig absid med två
ingångar och förstärkningar nertill.
2 personer, 3700g. Väl tilltagen absid med en ingång.

SOV GOTT ÅRET OM
Sovsäckar:
Sea to Summit Venture Vt II DAM
Syntetsäck för tre säsonger, kopplingsbar. 1450g
komforttemperatur -4°, limit -11°, Extrem -30°
Regular passar upp till 170 cm, Long upp till 179 cm
Sea to Summit Traverse TvIII
Teknisk sovsäck med syntetfyllning med brett användningsområde. 1500g
Komforttemp: -4° Limit -10°, Extrem -28°
Regular passar upp till 183 cm, Long upp till 192 cm
Sea to Summit Talus TSII/III
Teknisk dunsäck för kalla turer.
TSII Komforttemp: -5°, Limit -10°, -28°, 1000g
Regular passar upp till 182 cm, Long upp till 192 cm
TSIII Komforttemp: -9, Limit -17°, -37°, 1200g
Sea to Summit Reactor Lining
Ökar komforttemperaturen i sovsäcken med 15°.
Regular: 183 cm, 399g.
Liggunderlag:
Sea to Summit Camp Mat. Reg/Long.
Tjocklek : 38mm/40mm. Packstorlek: 26 x 16 cm
Vikt: 705gram Längd: 183/193. Bredd: 51/64
R-värde : 4/4.2
Sea to Summit Comfort plus
Syntetfylld luftmadrass för kalla vinterdagar.
Regular: Tjocklek: 6.3 mm, Packstorlek: 23 x 12
Vikt: 785g Längd: 183 cm, Bredd 55 cm
Large: Tjocklek: 6.3 mm, Packstorlek: 26 x 12.5
Vikt: 1015g Längd: 201 cm, Bredd 64 cm
R-värde: 5

BÄRSYSTEM
Ryggsäckar:
Vaude Asterum Evo 60+10
Vikt: 1 985 g, Volym: 60 + 10L, Kapacitet: 15–22 kg
Vaude Asterum Evo W’s 60+10
Vikt: 1 945 g, Volym: 55 + 10L, Kapacitet: 15–22 kg
Norrøna Para ranger
Vikt : 4000g, Volym: 135L, Kapacitet: tillräckligt.
Pulka:
Fjellpulken Xcountry 144
Stabil fjällpulka för tung packning. Inklusive skacklar
och dragsele. Längd: 144 cm, bredd: 43 cm,
Volym: 285L, Vikt: 6 kg
Fjellpulken Xplorer 154
Stabil fjällpulka för tung packning. Inklusive skacklar
och dragsele. Längd: 144 cm, bredd: 43 cm,
Volym: 285L, Vikt: 7,4 kg

MAT SMAKAR BÄST
LAGAD UTOMHUS
GSI 4 Season remote can stove
Lätt, kompakt och kraftfullt gaskök för fyra säsonger.
Vikt: 165g (endast spisen). Komplettera med nedan set.
GSI Pinnacle kastrullset
Kastrull, stekpanna, muggar, bestick mm för
2 personer. Vikt: 850g.
Jetboil Flash
kompakt och väldigt effektiv vattenkokare, perfekt för
kortare turer eller små sällskap.
Vikt: 371g (brännare, kärl, lock)
Primus Kinjia Base camp stove
Fullstor dubbelbrännare för campinggas. Kök för riktig
matlagning året om, perfekt i baslägret! Vikt: 4 kg.
Brassa-på & pannor
Kedjeförsett galler för vedeldning på snö. Gör att ved,
kol och eld inte sjunker allt eftersom snön smälter. Används med wookpannor, kaffekittel och rejäla grytor.
Vikt: 2-10 kg.

STIGCYKLING MOTION, FART, NATUR
När vi valde hyrcyklar valde vi noga. Hos oss kan du
hyra årets modeller av följande cyklar:
Trek Fuel EX 8: 29” stigcykel med 140 mm slag fram
och 130 mm bak. En riktig allätare som gör sig utmärkt
i Sälens terränglåda men även fungerar i Norska branta
fjäll med tungan rätt i munnen. (S, M, L)
Trek Remedy 8: 27,5” endurocykel med 160 mm slag
fram och 150 mm bak. En stor cykel med mellanformatshjul som gjord för hetsig bikepark-cykling och
långa dagar i höga, branta berg, men den skäms heller
inte för sig i Sälen. (M)
Trek Slash 8: 29” endurocykel med 160 mm slag fram
och 150 mm bak. En stor cykel för stora berg och bike
parks som även funkar fint för turer i Sälen. (L)
Trek Full Stasche 8: Kanske den största cykeln i världen? 29”+ stigcykel med 130 mm slag bak. och extra
breda däck som ger ett galet grepp. En cykel för stora
pojkar som vill ta sig fram där andra går bet (XL)
Trek Powerfly: 29” elassisterad stigcykel med 140 mm
slag fram och bak. Som att ha en egen lift! (L)
Trek Roscoe: 24”+ barncykel med breda däck för framkomlighet och grepp, låg vikt och grym geometri för
unga cyklister. (barn 130-150 cm)
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Since 1976 Fjälläventyr has helped people to get more out of life through adventure, animals, nature, meeting likeminded people and trying something for the first
time. This has always been our biggest passion. We are based in Sälen, branch out to
most parts of Europe and work all around the world.
Join our dogsled or snowmobile tours in Sälen, marvel at the fjords of Norway from
your mountainbike or let your heart pound while catching a wild trout in Slovenia.
All our adventures are guided by professional guides that will help you get started or
take you to the next level. On top of that we layer on the secret trails, hidden swimming holes, the best restaurants in town and interaction with locals -everything to
give you a better appreciation for the area you’re visiting.
So what are you waiting for? Book your next adventure now!
Fjälläventyr AB, Fäbodvägen 10, 780 67 Sälen, Sweden
tel: +46 280 210 11 www.fjallaventyr.com
Nordic Adventure, a part of Fjälläventyr, retails clothing and gear
for a life outdoors. www.nordicadventure.com

