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Sa i vo
Ett suveränt expeditionstält, ytterst 
kvalificerat på alla sorters äventyr.
Saivo är konstruerat för expeditioner under de mest krävande förutsättningar och för att klara mycket

höga krav vad gäller lätthanterlighet, vindstabilitet, utrymme och komfort samtidigt som vikten hållits

nere. Det är ett extremt bra tält – men inte för extremt för att uppskattas av såväl vandrare och paddlare

som bergsbestigare. Saivo var förra årets nyhet – och har redan vunnit flera test i konkurrens med väl-

etablerade tält i samma kategori!

Saivo är konstruerat för att klara svåra vindförhållanden,
men du ska ändå som ensam person enkelt kunna resa täl-
tet. Det är i det närmast självstagande och har fyra lika långa
stänger som korsas på sju ställen, vilket i kombination med
flera staglinor ger mycket hög vindstabilitet.

Geodesiska tält med traditionella stångsystem med kor-
sande kanaler är normalt besvärliga att resa då vinden fris-
kar i. För att eliminera det problemet har vi istället utrustat
Saivo med vårt pålitliga stångkroksystem. Här kan du först
förankra tältet runt om i marken, sedan sätta stängerna i de
korta kanalena nedtill på tältet för att därefter kroka fast
tältet i stängerna. Om det är riktigt besvärliga vindförhållan-
den kan du spänna ut linorna succesivt innan tältet är helt
färdigrest.

Saivo är rymligt och komfortabelt för två personer och
rymmer utan problem tre.Varje absid är så stor att du får
rum med två ryggsäckar. Ingångarna, en i varje ände, är
asymmetriska. Det gör att du kan öppna dem både från
sidan och framifrån, vilket skyddar innertältet vid passage
när det regnar. För att garantera säkerheten och hindra att
vinden tvingar upp blixtlåset går yttertältets öppningar att
säkra med en krok och ring.

Ventilationen utgörs av två stora reglerbara öppningar
högst uppe på långsidorna. Du har också möjlighet att
öppna dörrarna uppifrån, skyddat från regn, vilket gör att du
får ventilationsöppningar i alla väderstreck. Takventilerna
täcks av ventilskyddet, som med fyra linor ger hela tältet
ytterligare stabilitet.

KUPOLTÄLT I KERLON 1800

Färger: Röd eller grön Saivo betyder helig sjö på samiska.

Mars 2004

Den ledande tyska friluftstidningen German
magazine Outdoor jämförde ett antal europeiska
och amerikanska gedodetiska tält för vinterbruk.
Saivo blev vinnare med betyget:“better is hardly
possible”!



Saivos självstagande konstruktion gör det idealiskt för tält-
ning på klippor, som här på Kastön i Stockholms södra skär-
gård. Foto: Claes Grundsten.

Saivo har många funktionella detaljer och nyskapande lösningar. Den asymmetriska ingången, till exempel, kan i vackert väder öppnas
helt men i ruskväder ändå ge enregnskyddad ingång. Här har Emma slagit läger i Bunnerfjällen, Jämtland. Foto: Rolf Hilleberg.

Vävar
● Yttertältsväv i Kerlon 1800.

● Innertältsväv i impregnerad, ventilerande nylon.

● Extra kraftigt golv i PU-belagd nylon med uppdragna
kanter runt hela innertältet.

Komfort
● Två rymliga absider.

● Asymetriska ingångar som tillåter ingång såväl rakt
framifrån som från sidan.

● Sammankopplade inner- och yttertält som även går att
använda separat.

● Helt självstagande utom absiderna.

● Flera förvaringsfickor och fästen för 
torklinor i innertältet.

● Högt uppdragen golvlåda i innertältet.

Ventilation
● Stora ventiler med myggnät och täcklucka i 

innertältsingångarna.

● Två stora justerbara yttertältsventiler, som går att
stänga helt med ventilerande, vattenavvisande, snötät
väv.Ventilerna placerade högst uppe på tältet för maxi-
mal ”skorstenseffekt”.

● Stort regnsäkert skydd över ventilerna.

Stabilitet
● Stångmontage med krokar, underlättar uppsättning.

● Fyra lika långa stänger, 10 mm i diameter.

● Kraftiga linfästen som snurras runt stängernas kryss för
optimal stabilitet.

Innertältet kan användas separat. Uppsättning 
kräver extra stånghållare vilka finns som tillbehör

Modell Saivo

Vikt kg 
Netto/brutto 4,3/4,7

Innertältshöjd cm 110

Yta innertält m2 3,9

Yta absider m2 1,3+1,3

Tältstänger cm 
Antal/längd 4 st 400

Markpinnar: Pro Peg 18

Med vid leverans:
Yttertält, innertält, tältstänger, tältpåse, stång-
påse, pinnpåse, reservstångdel, reparations-
hylsa och instruktionshäfte.

(Nettovikt innebär vikt för enbart inner- och
yttertält och stänger, bruttovikt är tältet kom-
plett packat.)
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