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TA D E L AV P O L A R

Kärlek &

HANTVERK
Det är med stor stolthet som jag har tagit på mig uppdraget att leda SoliferPolar vidare
i utvecklingen. Som mångårig campare har jag alltid tyckt att Polarvagnarna haft en
särskild aura kring sig – de är vackra, dynamiska och funktionella.
När jag nu arbetat ett tag i företaget har jag också sett
vilken kärlek och vilket engagemang personalen lägger ner i varje vagn. Polar är norrländskt hantverk när
det är som bäst.

Årets nyhet: En tesked aska!
Varje år presenterar vi en rad små och stora nyheter.
I år är vår stora – och mycket bekväma – nyhet en
gasoldriven förbränningstoalett.

Vi gör vagnar som fungerar i alla situationer, årstider
och väder – inte minst till vintercamping, med sin rejäla isolering och sitt fina värmesystem. Dessutom låter vi varenda vagn rulla igenom vår klimatkammare
och det är vi ensamma om i branschen. Därför vet vi
också att alla vagnar är 100 procent täta.

Om du, som jag, helst vill slippa att tömma toatanken
är det här en enkel, hygienisk och praktisk lösning.
Allt som blir kvar är lite ren aska!

Som en smäck efter vägen
Samtidigt är våra vagnar unikt trevliga att åka runt
med på vägarna, tack vare vårt chassi med ståltorsion, som ger fantastiska köregenskaper jämfört med
gummitorsion. Till det kommer ett styrsystem som
också ligger i branschens framkant när det gäller teknik och användarvänlighet.

Välkommen in – med ett förnöjt leende
Jag är både glad och tacksam över alla fantastiska
medarbetare här på fabriken i Dorotea. Men jag är
nästan ännu gladare och mycket imponerad över alla
fantastiska kunder. Ni kunder är härligt engagerade
– och det är ju för er vi arbetar!
Vår högsta önskan är att varje gång du går in i din
Polarvagn, ska du få ett förnöjt leende på läpparna
– och en skön känsla av lugn och ro.

ETT SVENSKT HANTVERK

• Året-runt-vagn
• Effektiv isolering för nordiskt klimat
• 100% täthetstestade vagnar
• En av marknadens längsta täthetsgarantier
• Eget snickeri säkerställer hög kvalitet
genom hela processen
• För att säkerställa vår höga kvalitet
monterar alltid en och samma person
all inredning
• Ett stort reservdelslager för din vagn
i minst 10 år
• Högt andrahandsvärde

			 Tony Ekström, vd
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TA D E L AV P O L A R

Dorotea

EN GUDAGÅVA
Polar byggs i den lilla norrländska orten Dorotea. Namnet Dorotea är grekiskt och är
sammansatt av ordet doron som betyder gåva och theos som betyder gud – en gudagåva!
Det försöker vi leva upp till.
I fabriken finns mer än ett halvt sekels kunnande om
allt från konstruktion och teknik till finsnickeri och
design. Dessutom har vi kuskat runt på vägarna, sommar som vinter, i över 50 år. Vi vet vad som krävs för
att du ska kunna njuta fullt ut av ledigheten. Därför
är Polar Sveriges mest köpta husvagn genom tiderna.
Vår vision: Frihet åt alla
Idag är över 55 000 Polarhusvagnar i bruk. Alltså rul�lar 80 procent av alla vagnar vi någonsin byggt fortfarande. Det är det bästa betyg vi kan få! Det skvallrar
nämligen om att vi har många återvändande kunder
och att våra husvagnar håller länge.

ten infinner sig ska varken väder eller årstid sätta
stopp. Isoleringen i Polars väggar är den tjockaste på
marknaden (37 mm EPS) och en viktig egenskap som
gör att du kan använda våra husvagnar året runt.
En högst personlig vagn
Vi insåg tidigt att husvagnsägare inte är lika. Därför
ger vi våra kunder så stor frihet att välja som det bara
är möjligt.
När du nu ska komponera din Polar är det lite av en
”resa” i sig. Det är dags att fråga dig själv och ditt resesällskap: Vem är du? Hur vill du leva? Vad kan du inte
leva utan?

Vi tror att det beror på vår envisa noggrannhet, våra
högt ställda kvalitetskrav och vår outtröttliga lust att
ständigt försöka hitta de smartaste lösningarna. Men
det som driver oss är en vision om frihet åt alla.

Somliga faller pladask för en av våra kökslösningar.
Andra blir alldeles till sig över vårt lyxiga badrum över
hela vagnsbredden. Några vill bo många tillsammans,
andra gillar den luftiga hotellkänslan i den tvärställda
dubbelbädden.

Ge efter för reslusten – året om!
Att ha husvagn är ett ypperligt sätt att göra det mesta
av lediga helger, semestrar och utflykter. När reslus-

Vad väljer du? Välkommen att komponera din högst
personliga Polar.
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Både Sten-Ove och hustrun Eva är mer än nöjda med sitt val – en Polar 730. Till vardags drar de vagnen med sin VW Touareg, men vid
högtidliga tillfällen plockar de fram den fina lastbilen, en Peterbuilt 379 från 1989. Den importerades från USA för åtta år sedan och hade
då gått 230 000 mil. Idag har den rullat ytterligare 20 000 mil och Sten-Ove tycker att den nog börjar närma sig pensionsåldern.

TA D E L AV P O L A R

Klockren

KÖRKÄNSLA!
Sten-Ove Larsson har kört det mesta i fordonsväg och kört många mil i sitt tidigare jobb som resemontör.
Så när det blev dags för husvagn var han riktigt kräsen när det gäller köregenskaper.
I många år hade familjen en husbuss, men när barnen inte längre åkte med bytte Sten-Ove och frun Eva
till en Polar 680. Plötsligt ville barnen följa med igen
– men då blev vagnen lite för liten. Så tre månader
senare bytte de till en Polar 730 med dubbelsäng och
toa över hela vagnsbredden.
– Återförsäljaren trodde nog att vi var galna. Han försökte faktiskt avråda oss, säger Sten-Ove och skrattar
gott. Men nu är vi ruskigt nöjda.
Färdigbyggd!
– Den stora fördelen med Polar är att den är färdigbyggd! Det är inga bekymmer, jag kör där jag vill köra.
Den är helt enkelt klockren, säger han med eftertryck.
– På helgerna brukar vi ofta laga riktigt god mat. Vi
testar gärna lite mer avancerade recept som kan ta
flera timmar att få till. Det ville vi göra i vår Polar
också och därför tittade vi extra noga på köket när vi
valde vagn, berätta han.
Han och frun har faktiskt bott på heltid i husvagnen i
två månader, när de fick en vattenskada i huset i ok-

tober ett år. Försäkringsbolaget ordnade en lägenhet,
men de valde husvagnen hemma på gården istället.
Varje påsk står de tio dagar i Joesjö, utanför Tärnaby,
så de vet att den fungerar i alla väder.
”Snäll” efter vägen
– Det är en härlig filur att köra med. Det spelar ingen
roll om vägen är ojämn, om det blåser eller om man
ska igenom en rondell. Den följer bara med. Det beror
på att axeln sitter rätt placerad och ståltorsionen som
gör att den går perfekt i både kurvor och på gropiga
vägar, hävdar Sten-Ove.

turligt att fördela vikten rätt, vilket också bidrar till
en bra körkänsla. Han vet vad han talar om, för med
den här vagnen har de varit i bl a Göteborg, Oslo och
Kiruna.
– Det är en helt underbar vagn. Den är så följsam att
det är vilsamt att ligga efter vägen, avslutar Sten-Ove.

Att glasen i vitrinskåpet alltid står kvar när de stannar, tycker han är ett tydligt bevis.
Sten-Ove kör ofta riktigt stora släpvagnar och vet att
de alltid brukar skaka och hoppa lite – men det gör
inte hans Polar.
– Den är snäll efter vägen, som åkarna brukar säga
om bra vagnar och släp, förklarar han.
Dessutom tycker han att Polar har tänkt till på insidan och balanserat inredningen så att det blir na-
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INTERIÖRER

Form och funktion

I SKANDINAVISK TON
Modern skandinavisk design har sina rötter i både modernismen och den nordiska myllan.
Enkelhet och funktion är basen, naturen och historien inspirationskällorna. Resultatet är färg och
form med lång livslängd.
Det är förstås härligt med husvagn när solen skiner. Men det är i regn och rusk eller
under iskalla vinternätter du verkligen märker vad kvalitet betyder. I en välplanerad Polar kommer du nästan att längta efter att få stanna inne!
Vi har lagt mycket jobb på både funktion och design – och dessutom låtit dem
gå hand i hand. För oss är smarta lösningar en nödvändighet, men utan att pruta
på den snygga helhetskänslan. Inspirationen kommer från vår norrländska natur,
med rena linjer och ljusa färger – en stil som aldrig blir omodern.
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KÖK

KÄR I KÖK
Köket är både hemmets och husvagnens hjärta – oavsett om du
oftast svänger ihop något enkelt eller låter grytan puttra ett par
timmar.
I alla våra kök finns det möjlighet att få all utrustning du kan behöva och gott om
plats och avställningsytor för att laga dagens alla måltider.
När du väljer Polar får du också ett fönster i köket som gör det ännu trevligare.
Dessutom är det en perfekt plats där dina örtkryddor kommer att trivas!

Kök i Polar 520 CTH. Vita luckor och ljusgrå tapet är standard.
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Kök i Polar 560 TDB med tillval av köksväggskivan svart rektangel.

KÖK

Kök i Polar 750 BK med köksväggskivan grå kvadrat, som är ett tillval.

Kök i Polar 560 LB, BK och DBD, med vikskiva.

Kök i Polar med tillval Mekong teak-luckor

Kök i Polar 700 CTX. Ugn är ett praktiskt och populärt tillval. Mikro med grill finns också som tillval.
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SOVRUM

ZZZOVA!
För att kunna njuta av ledigheten är det
viktigt att sova gott. Därför erbjuder vi riktigt sköna sängar så att du vaknar utvilad
och redo för nästa äventyr.
Polar är kända för att ha marknadens tjockaste madrasser, reglerbar temperatur i sovdelen och tydlig avskärmning mellan vagnens övriga rum. Det ger dig
alla förutsättningar för en riktigt god natts sömn.
Dessutom rymmer våra sängar en del smarta lösningar. Vad sägs om stort förvaringsutrymme under bädden som enkelt kan lyftas upp? Det underlättar också
när du ska städa.
För enkelsängar finns ett tillval som ger dig möjlighet
att justera sängarna till ”sittläge” – perfekt när du vill
äta frukost i sängen!

Nyhet! Planlösningen DBD är en favorit i repris, med skön dubbelsäng, bäddbar sittgrupp och i Polar 700 också ett rymligare kök.
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SOVRUM

Tvådelat draperi är ett populärt tillval som ger barnen en eget vrå.

Både tvärställt toalettrum och tvärställd dubbelsäng? Välj TR TDS!

I långbäddar sover man ostört i var sin säng. Med tvärställt toalettrum (TR LB) är det nära och enkelt om du behöver gå upp på natten.
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FÖRBRÄNNINGSTOALETT

Långbäddar går att få i de flesta modeller. I Polar 590, 700, 750, 800 och 900 får du dessutom ett tvärställt toalettrum med dusch längst bak i vagnen. Välj till Cinderella gas för riktigt bekvämt boende.
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FÖRBRÄNNINGSTOALETT

Nyhet:

CINDERELLA GAS
Nu behöver du aldrig oroa dig för toalettanken. Med en förbränningstoalett
som drivs av gasol, blir alla besök på hemlighuset bara en tesked aska.
I år kan vi erbjuda en helt vattenoberoende toalett som tillval. Det är en variant av den välkända Cinderella, men nu med gasoldriven förbränning. Vi tror att det blir ett självklart tillval
för många Polarägare.
Med Cinderella gas är det nämligen slut på det högst oglamorösa jobbet att dra fram, bära iväg,
tömma och tvätta tanken. Den gasoldrivna förbränningstoaletten är enkel och mer hygienisk,
både när du ska använda och tömma den.
Inte ens krångligt
Innan toabesöket lägger du i en liten vattentät påse, som ser ut ungefär som ett kaffefilter. Efter
besöket ”spolar” du ner alltihop genom att trycka på en knapp som startar förbränningen. Det
går lite drygt 100 gram gasol per förbränning.
Kvar blir bara ungefär en tesked helt ren aska – både lukt- och bakteriefri – som lagras i förbränningsskålen. En veckas användande ger ungefär en tekopp med aska.
Enkel hantering
När det är dags att tömma höjs hela toasitsen så att förbränningsskålen med aska kan tas ut.
Den askan är så ren att du kan gödsla blommorna med den, om du vill.
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TOALETTRUM

ABSOLUT NÖD-VÄNDIGT
Våra toalettrum är inte bara toa, handfat och dusch. Här kan du
hänga blöta kläder efter en dag på stranden eller i skidbacken.
De större vagnarna som har tvärställda toalettrum, har bredd och svängrum för att
också ge plats för extra förvaring. Istället för duchkabin kan du välja till vår smarta
kombination ”torkskåpsgarderob” eller en byrå.
Du kan också välja till en utvändig dusch. En utomhusdusch en ljummen kväll
– det är sommar på riktigt!
Nyhet
I de större vagnarna kan du välja att ha kemtoan på höger eller vänster sida.* Det
här är ett önskemål från våra långtidscampare med förtält – och det är faktiskt en
inte helt oväsentlig detalj.

* Gäller Polar 800/900 TR TDS och 590/700/800/900 TR LB
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Stora toalettrummet med kem-toa och duschkabin får du som standard i alla TR modeller. Men med
förbränningstoaletten blir husvagnslivet mycket enklare.

TOALETTRUM

Toalettrumsskåp med gott om plats.

Modern och praktisk engreppsblandare.

Duschkabin med årets nya dörrar är standard i
alla TR-modeller.

I alla modeller är kem-toa standard. Men vi tror att den bekväma förbränningstoaletten kommer högt
på mångas tillvalslista.
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SITTGRUPP

Var dags rum

FRÅN MIDDAG TILL MYS
Alla sittgrupper är generöst tilltagna och
ger gott om plats för många att äta och
umgås – eller för dem som vill breda ut sig
ordentligt.
De stora fönsterpartierna och det extra stora frontfönstret ger vagnen ett härligt ljusinsläpp och en
känsla av rymd.
Men om det blir för ljust då? Ingen fara. Våra rullgardiner ser till att det blir mörkt när du vill, som när du
vill sova extra länge eller se en bra film mitt på dagen.
Living Room
Om du vill ha riktigt bra ljud är Living Room tillvalet
för dig. Då får du välplacerade högtalare, subwoofer,
stereo/DVD, 7” touch screen och tv-bänk med plats
för större tv. Det ger dig inte bara ett överlägset ljud
– du får även vår specialdesignade sittgrupp med
bord som ger samma komfort som vardagsrummet
därhemma.

Sittgruppen som vi kallar Living Room kan du välja i de flera modeller från Polar 560 och uppåt. Välj också till skinnklädsel så får du en
riktigt lyxig känsla.
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SITTGRUPP

Soffdynor med svart skinnkädsel är extra elegant – här i Polar 560 CTH. Välj till extra stor kyl med separat köldfack så får alla läckerheter plats.

Polar 520 CTH
Blått tyg

Mittsittgruppen i Polar CTX, beige skinn.

I år finns ett nytt, blått tyg med sprund i mörkare blå ton och gardinen Edit med matchande blå dekor.
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Sju små & stora

DAGS
ATT VÄLJA
MODELL
När vi nu har visat det mesta av våra viktigaste
”rum” är det dags att fundera över den totala storleken. Vi har allt från lilla, kompletta Polar 520 till
riktigt rejält stora Polar 900 med hela 20 kvadratmeter invändigt.
Oavsett om du vill njuta ensam eller ha hela tjocka släkten med
dig, så har vi ett alternativ som passar.
Det spelar inte heller någon roll om du ser somriga semesterfärder eller isiga vinterresor framför dig – Polar ger dig ett
mobilt boende, för alla årstider. Du behöver bara välja vilken
storlek, planlösning och de eventuella tillval du vill ha.
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Polar

520

POLAR 520

POLAR 560

POLAR 590

POLAR 700

POLAR 750

SNABBFAKTA
Längd med dragbom: 711 cm
Invändig längd: 507 cm
Bostadsyta: 12,05 m2

Säng och byrå bak

Polar 520 är visserligen vår minsta vagn, men ändå både
komplett och riktigt rymlig. Det är en trivsam vagn där du
nog kommer häpna över det utrymme du får på de dryga
tolv kvadratmetrarna.
O A V S E T T V I L K E N P O L A R V A G N D U V Ä L J E R vägrar vi att kompromissa
med kvalitet och smarta lösningar. Med Polar 520 är det snarare tvärtom
– här finns allt du behöver för att sova, äta och umgås!

Det här är nämligen vagnen som är både välutrustad och smidig, så att
det blir riktigt enkelt att ta vara på både de korta stunderna och de riktigt
långa ledigheterna. Dessutom är storleken ett klart plus på slingriga landsvägar eller trånga parkeringar. Inte undra på att den är så populär.
Vinkelköket i Polar 520 CTH ger dig gott om plats att laga riktigt god mat.
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POLAR 800

POLAR 900

POLAR 520

Polar 520 CTH har en öppen planlösning som gör att allt ryms på liten yta. Stor kyl med separat köldfack är tillval.

Planlösning

520 CTH
SÄNG 198x145/130 cm
SITTGRUPP 160/132x225 cm

Byrå och fönster är standard i Polar
CTH. Välj garderob som tillval.

En generös soffan i svart tyg med beige sprund ger mycket rum
för mys.
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Polar

560

POLAR 520

POLAR 560

POLAR 590

POLAR 700

POLAR 750

POLAR 800

POLAR 900

SNABBFAKTA
Längd med dragbom: 767 cm
Invändig längd: 563 cm
Bostadsyta: 13,4 m2

Tänk att en och samma vagn kan ha så många olika uttryck. Här kan du få enkelsängar, dubbelsäng, tvärställd
dubbelsäng, dubbelsäng med barnkammare eller dubbelsäng med dinett. Allt du behöver göra är att välja.
S E D A N M Å N G A Å R T I L L B A K A Ä R P O L A R 5 6 0 C T H vår mest köpta vagn.
Den är lagom stor och har en planlösning som många uppskattar – kanske
framför allt för det fina och ovanligt rymliga köket.

Men titta gärna lite extra noga på den unika planlösning TDB, med tvärställd dubbelsäng. Den finns nämligen bara i Polar 560. Det finurliga med
TDB är att sängen har fri fotända som gör att det blir enklare för den som
ligger innerst att ta sig i och ur sängen – utan att störa. Naturligtvis underlättar det också när du ska bädda
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I Polar TDB får du ett praktiskt och snyggt vinkelkök. Köksväggskiva i svart rektangel är ett snyggt tillval.

POLAR 560

Sittgrupp med beige tyg och gardin Fanny.

Sov skönt och riktigt bekvämt i var sin säng, i en Polar 560, 590 eller 700 LB.

Välj planlösning

560 BK
SÄNGAR 198x135/120 cm,
2 st 194x62 cm
SITTGRUPP 160/132x225 cm

560 LB
SÄNGAR 2 st 198x90 cm
SITTGRUPP 160x132x225 cm

560 CTH
SÄNG 198x145/130 cm
SITTGRUPP 160x225 cm

560 TDB
SÄNG 198x145/130 cm
SITTGRUPP 160/132x225 cm

560 DBD
SÄNG 198x135/120 cm
SITTGRUPP 160/132x225 cm
LITEN SITTGRUPP 198x64 cm
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Polar

590

POLAR 520

POLAR 560

POLAR 590

POLAR 700

POLAR 750

POLAR 800

SNABBFAKTA
Längd med dragbom: 795 cm
Invändig längd: 591 cm
Bostadsyta: 14,05 m2

Det här är en rejäl vagn med gott om utrymme och många
valmöjligheter. Den kan bli en riktig lyxvagn för två – eller
ett mysigt bo för både barn och barnbarn!
har ett rymligt vinkelkök och en soffa
som rymmer många. Bakom draperiet finns den härliga dubbelsängen,
garderober och en byrå. Men kronan på verket är nog ändå det generösa
toalettrummet i hela vagnens bredd.
L I T E LY X I G A R E P O L A R 5 9 0 T R D B

Vill du hellre ha plats för barn och barnbarn? Eller vill barnen ta med en
kompis? Titta då på vår barnkammarlösning, BK. Med ett sängskåp ovanför dubbelsängen och tre bäddar i våningssängen får du faktiskt hela åtta
sovplatser. Köp till draperier så blir varje våningssäng en mysig koja under
regniga dagar!
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I 590 TR LB är det nära till det rymliga toalettrummet om du behöver gå upp på natten.

POLAR 900

POLAR 590

Med tillvalet väggförvaring i tyg får barnen en
egen förvaring för böcker och andra prylar.

Med lådor under sängarna får barnen nära till
sina prylar. Lådorna är tillval.

Välj planlösning

I våra vagnar med barnkammarlösning, BK, får hela familjen plats i vagnens bakre del. Är ni riktigt
många finns det våningssäng med tre bäddar att välja till. Överbäddsskåp är standard i BK, fast
överbädd kan väljas till.
590 LB
SÄNGAR 2 st 198x90 cm
SITTGRUPP 160/132x225 cm

590 CTH
SÄNG 198x145/130 cm
SITTGRUPP 188/160x225 cm

590 BK
SÄNGAR 198x135/120 cm,
2 st 194x62 cm
SITTGRUPP 160/132x225 cm

590 TR DB
SÄNG 198x135/120 cm
SITTGRUPP 160/132x225 cm

590 TR LB
SÄNG 198x90, 190x90 cm
SITTGRUPP 160/132x225 cm

590 DBD
SÄNG198x135/120 cm
SITTGRUPP 160/132x225 cm
LITEN SITTGRUPP 198x64 cm
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Polar

700

POLAR 520

POLAR 560

POLAR 590

POLAR 700

POLAR 750

POLAR 800

POLAR 900

SNABBFAKTA
Längd med dragbom: 824 cm
Invändig längd: 619 cm
Bostadsyta: 14,72 m2

Vi har alltid försökt lyssna på vad våra Polarägare tycker
och tänker. Det är årets version av planlösning DBD bara
ännu ett exempel på.
I N YA D B D F I N N S E N D U B B E L S Ä N G och en liten bäddbar dinett mitt
emot – perfekt för extra nattgäster. Eftersom vi vänt på toalettrummet är
köket inte bara större, utan också extra rymligt .

En annan populär planlösning är Polar 700 CTX – där X betyder att det
finns en extra sittgrupp i mitten. Det är ett perfekt sätt att ge alla i vagnen
en egen vrå, men kan också vara en utmärkt arbetsplats med förvaring för
dig som vill kunna jobba hemifrån – även när du är bortrest.
Nyhet: Planlösningen DBD ger skön dubbelsäng med en liten bäddbar dinett mitt emot. Om du lägger till en
fast överbädd och/eller ett överbäddsskåp, får du plötsligt riktigt många sängplatser.
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POLAR 700

Dinett

Detalj kökslåda

I Polar CTX har du gott om svängrum i köket – och mittsittgruppens bord bakom ryggen.

Mittgruppen 700 CTX är 90 cm bred som standard, men kan även fås i 105 cm bredd.

Välj planlösning

700 LB
SÄNGAR 2 st 198x90
SITTGRUPP 160x225 cm

700 CTH
SÄNG 198x145/130 cm
SITTGRUPP 160x225 cm

700 BK
SÄNGAR 198x135/120, 2 st 194x62 cm
SITTGRUPP 160x225 cm

700 TR LB
SÄNGAR 198x90 cm, 190x90 cm
SITTGRUPP 160/132x225 cm

700 TR DB

700 CTX
SÄNG 198x145/130 cm
SITTGRUPP 160/132x225 cm
LITEN SITTGRUPP 193x90

SÄNG 198x135/120 cm
SITTGRUPP 160x225 cm

700 DBD

SÄNG 198x135/120
SITTGRUPP 160x225 cm
LITEN SITTGRUPP 198X64 cm
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Polar

750

POLAR 520

POLAR 560

POLAR 590

POLAR 700

POLAR 750

POLAR 800

SNABBFAKTA
Längd med dragbom: 871 cm
Invändig längd: 675 cm
Bostadsyta: 16,05 m2

Sänglösning i 750 TR TDS

Här är ytorna minst sagt väl tilltagna. Det går faktiskt att
ta en svängom, om andan faller på. Så tänk på att välja ett
fint golv – för du kommer nämligen att se mycket av det!
M E D R Y M D O C H Y T O R F Ö L J E R O C K S Å F R I H E T. Du kan plocka så mycket
svamp du bara orkar – det finns gott om plats att lägga dem på tork. Plockar du hellre bär räcker köksbänken till för att både rensa och koka sylt.

I Polar 750 TDS finns dessutom den fristående, tvärställda dubbelsängen
som gör att både du och din sängkamrat kommer i och ur från tre håll.
Men det riktigt smarta är att du kan förkorta sängen hela 16 cm på dagen,
genom att ta bort utfyllnadskudden vid huvudänden. Det är ännu en smart
lösning som är så typiskt för Polar.
Vill du ha sköna sängar med gott om plats och nära till badrummet ska du välja TR TDS.
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POLAR 900

POLAR 750

Den tvärställda dubbelbädden som finns i 750,
800, 900 TR TDS är enkel att förlänga.

Välj planlösning

750 TR TDS
SÄNG 198x142/126 cm
SITTGRUPP 160x225 cm

När du väljer TR TDS får du gott om plats för matlagning och bak. Polar levereras med 4-lågig spis, välj till ugn och/eller micro.

750 TR DB BK
SÄNGAR 198x135/120 cm, 2 st 200x63/39 cm
SITTGRUPP 160x225 cm

750 TR LB
SÄNGAR 2 st 198x90 cm
SITTGRUPP 160x225 cm

I Polar 750 får du rejalt med utrymme i köket

750 CTX
SÄNG 198x145/130 cm
SITTGRUPP 160x225 cm
LITEN SITTGRUPP 193x90 cm

750 BK
SÄNGAR 198x135/120 cm, 2 st 194x62 cm
SITTGRUPP 160x225 cm
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Polar

800

POLAR 520

POLAR 560

POLAR 590

POLAR 700

POLAR 750

SNABBFAKTA
Längd med dragbom: 927 cm
Invändig längd: 731 cm
Bostadsyta: 17,37 m2

I en så här stor vagn är det enkelt att stanna lite längre på
samma ställe. Då är det också viktigt att familjens unga
kan få en egen plats.
planlösningen BR, barnrum.
Det är en riktigt bra planlösning som ger barn eller ungdomar ett eget rum.
I år är våningssängen både bredare och längre – hela 200 cm. Nytt för i år
är också en bänk med tv-uttag. Dessutom öppnas toalettrumsdörren mot
mittgången, för att ge bättre svängrum.
I P O L A R 8 0 0 K A N D U E X E M P E LV I S V Ä L J A

Vägg i vägg står en skön dubbelsäng för de vuxna. Alla ”rum” kan delas av
med draperi eller vikdörr. Självklart finns det också ett väl tilltaget kök,
med stor kyl och separat köldfack och mikrovågsugn med grill som standard.
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När barnen får bestämma blir det ett eget rum längst bak, som i Polar 800 BR.

POLAR 800

POLAR 900

POLAR 800

Sittgrupp med tyg och gardiner i sobert grått. Ugnen är ett tillval.

Välj planlösning

800 TR LB
SÄNGAR 2 st 198x90 cm
SITTGRUPP 188/160x225 cm

800 TR TDS

När man vill få gott om plats för förvaring, ett rejält kök och en skön sittgrupp är TR TDS ett bra val.

800 TRX
SÄNG 198x135/120 cm
SITTGRUPP 188/160x225 cm
LITEN SITTGRUPP 193x90 cm

800 TR DB
SÄNG 198x135/120 cm
SITTGRUPP 188/160x225 cm

800 BR
SÄNG 198x135/120
SÄNGAR 200x80/67 cm, 200x76/63 cm
SITTGRUPP 160/132x225 cm

SÄNG 198x142/126 cm
SITTGRUPP 188/160x225 cm
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Polar

900

POLAR 520

POLAR 560

POLAR 590

POLAR 700

POLAR 750

POLAR 800

POLAR 900

SNABBFAKTA
Längd med dragbom: 1036 cm
Invändig längd: 843 cm
Bostadsyta: 19,89 m2

Polar 900 är vår allra största vagn, som ger dig cirka 20
kvadratmeter boyta. Vissa ser den som ett fritidshus
– men med en husvagns alla fördelar.
LÄNGST IN I POLAR 900 FINNS ETT STORT TOALETTRUM

där duschen

kan bytas mot en byrå eller vår smarta torkskåpsgarderob.
Vi ger dig tre sköna sänglösningar att välja mellan. Dessutom ingår flera
garderober och en extra, bäddbar L-sittgrupp. Du får ett välutrustat vinkelkök, där du kan välja till den populära kombinationen induktionshäll
och tvålågig gasolspis.
Kort sagt. Vill du ha riktigt gott om plats är Polar 900 ett självklart – och
minst sagt lyxigt – alternativ.
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Polar 900 finns i tre modeller: TRX DB BK har ett sovrum med både dubbelbädd och våningssäng, TRX TDS med
tvärställd dubbelbädd och TRX LB har två separata sängar
.

POLAR 900

I Polar 750, 800 och 900 är stor kyl med separat
köldfack och mikro med grill standard.

I Polar 900 får alla plats. Här visas en sittgrupp i svart tyg Orsa som har ett lite lekfullt beige sprund.

Välj planlösning

900 TRX TDS
SÄNG 198x142/126 cm SITTGRUPP 160x225 cm
LITEN SITTGRUPP 195x74 cm

900 TRX LB
SÄNGAR 2 st 198x90 cm SITTGRUPP 160x225
cm LITEN SITTGRUPP 195x74 cm

900 TRX DB BK
SÄNGAR 198x135/120 cm, 2 st 200x63/39 cm
SITTGRUPP 160x225 cm LITEN SITTGRUPP 195x74 cm
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VISSTE DU ATT:

Alla våra vagnar
har vattenburen
golvvärme.

Det du behöver är

STANDARD
Köper du en Polar är du trygg. Det är inte så lätt
att tänka på allt när man köper en ny husvagn.
Därför skickar vi med sådant som de flesta behöver – sommar som vinter, när du kör och när
du står still, nu och i framtiden.
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STANDARDUTRUSTNING

KÖK

BADRUM

UTVÄNDIGT
•

BPW lättviktschassi. Hjul-

•

Kylskåp med köldfack

•

Vridbar elektrisk kassettoalett

•

Aluminiumfälgar

•

Kylskåp med köldfack 35 L *

•

Taklucka i tvättrum

•

Stänkskydd vid hjul

axeln är en ståltorsionsaxel

•

Elektrisk köksfläkt

•

230 V-uttag

•

Lastlucka höger fram

med optimerad fjädring som

•

Mikrovågsugn med grill*

•

Isolerad ytterdörr som genomgått

•

Besticklåda

ÖVRIGT INVÄNDIGT

tuffa tekniska tester i klimat- och

•

Sophink

•

Varmvattenberedare

täthetskammare

•

Stort fönster vid köksbänk

•

Vattenburen golvvärme

•

Panna: Alde 3020 Compact

fönster med slät utsida, steglöst

•

Centralvärmepanna som auto-

reglerbara och kompletta med

matiskt växlar mellan el och gasol

rullgardin och myggnät

•

4 st högtalare

•

Valfri tygklädsel, valfria gardi-

•

Toppmoderna och mellantonade

Jordfelsbrytare

•

Elektronisk tv-antenn
Belastningsvakt ***

ner, draperi, överkast och två

•

Batteri 75Ah

•

kuddar

•

Batteriladdare

•

Taklucka 40x40 cm

•

Förberedd tv-plats

•

Möjlighet att shunta golvvärme/

•

Heki takfönster*

•

Ljuslister sittgrupp fram*

element

•

Gasolställ

Inom- och utomhustermometer

•

Läckagetest gasol
Gasoluttag i koffert*

•
SOVRUM

•

Cirkulationspump 12V, ställbar

•

•

3 cm tjock bäddmadrass

•

RCA-kontakt (med tillval CD/DVD)

•

Indikationslampa eluttag

•

Klädd sänggavel

•

Touchpanel

•

Fotpall

•

Ribbottensäng

•

Unikt och flexibelt elsystem med

•

Stödben

•

Sängbelysning

möjlighet att styra vissa funktioner

•

Stödbensvev

•

Nattbelysning

i vagnen via mobiltelefonen

•

Utvändig LED-belysning

•

Belysning i garderob

•

Expansionskärl

•

Spillvattenlunga

•

230 V-uttag vid sänggavel

•

Avloppstank

•

Vinterkopplingsfunktion

mer servicevänlig. Den ger
stabil väghållning och ökad
trafiksäkerhet. Dessutom gör
den det lättare att återgå efter uppställning och är snäll
mot däcken.

*

750 och uppåt

** 800 och uppåt

Standardutrustning

SITTGRUPP

•

ger längre hållbarhet och är

*** endast 900

POLAR 2016
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STANDARDUTRUSTNING

1. Vi har marknadens tjockaste resårmadrasser.
Bäddmadrass ingår.
2. Uppfällbara sängar ger extra plats för förvaring.
3. Vikbar huvudända finns som tillval till våra separata enkelsängar.
4. Centralvärmepanna för både gasol och el med
12V cirkulationspump, ställbar.
5. Polars smarta system för värmespridning och
ventilation ger god inomhuskomfort året runt,
även när det är riktigt kallt. Vårt ventilationssystem är också något som uppskattas av
allergiker.

7. LED-belysning i vårt utdragbara uppvärmda
skidfack samt i gasolkoffert.
8. Den freonfria isoleringen i Polars väggar (37
mm EPS) och golv (44 mm) är den tjockaste på
marknaden. En avvägning har gjorts mellan
värmekonduktivitet, hållfasthet och vikt för
optimala värden.
9. Elboxen har 230V intag, 16amp automatsäkring,
jordfelsbrytare och uttag för 230V, 12V, tv och
kabel-tv samt lampa för inkommande ström i
elboxen. TV-antenn för digital och analog mottagning är standard.

11. Marknadens styvaste kaross ger oss en husvagn med vägegenskaper i absolut toppklass.
12. Skärbrädan är smart placerad som skiva över
diskhon. Kan även användas som serveringsbricka.
13. Alla vagnar har 4-lågig gasspis med elektronisk
tändning och köksfläkt med löstagbart filter.
14. P-fogen är en egenutvecklad teknik där vi lappar över husvagnens karosselement och använder flera tätningar för en oslagbar täthet. En
bred aluminiumprofil är monterad över skarven
mellan tak och vägg för ytterligare tätning.
15. Ytterdörren har ett inbyggt luftskikt i karmen
för att motverka kallras och frostbildning.
16. Polars fönsterkarmar är av typ D-Lux, tillverkade i polyuretan, och tätar mot dubbelglas
för bästa isoleringsförmåga samt har optimalt
ventilerande insida. Samtliga sidofönster är
öppningsbara, gavelfönstret fast för att bättre
stå emot fartvinden vid körning. Fönstren är
mellantonade och har integrerade myggnät och
rullgardiner.

17. Soft Close-lådor i köket.
18. Gasfjäderöppning i överskåpsluckor.
19. Sköna, sittvänliga soffor med stoppning av
kallskum.
20. Vinterkopplingsfunktion finns på alla våra
vagnar.
21. Ett svalare sovrum får du genom att stänga av
elementen bak i vagnen med en manuell shunt.
22. Nattbelysning med strömbrytare bekvämt
placerad vid sängen.
23. Vatten och avloppssystem är frostfritt
installerade.
24. Friktionskoppling WS3000 är standard på
alla Polar.
25. Vattenburen golvvärme är standard i alla Polar.
Elektrisk golvvärme finns som tillval. Du kan
låta golvvärmen vara avstängd i delar av
vagnen men påslagen i andra.
26. Noggrann isolering kring friskluftsintag och
värmeelement ger optimal värmeväxling
i vagnen.

POLAR 2016

Standardutrustning

6. Vi håller kvar vid de stränga reglerna för ventilation och för installation av gasolapparater
trots att det numera inte är ett krav. Läckageindikatorn har varit standard i Polar sedan 1976.

10. Chassit i en Polar tillverkas av varmgalvaniserade stålprofiler med axlar av ståltorsion,
vilket ger lång livslängd och underlättar service.
Mellanbalkar ger maximal styrka och stabilitet.
Vid golvplywoodens skarvar monteras speciella
förstärkningsplåtar på 150 mm som stärker
ytterligare.
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VISSTE DU ATT:

Mer än hälften
av våra kunder uppgraderar med vårt
lyxiga Svitpaket.
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VÄLJ TILL PAKET
Vår standardutrustning täcker de flesta behoven. Men det finns förstås sådant som är extra viktigt
för just dig eller sådant som just du tycker om – och det kan du beställa till! Titta först på våra paket,
som gör det enklare för dig, till ett förmånligt pris.

PA K E T LÖ S N I N G A R

SVIT INNEHÅLLER

• Emblem på front, gavel och ytterdörr
• Entrématta
• Högtalare bak
• Indirekt belysning – sidoskåp fram

SVIT – GÖR DIN
POLAR SPECIELL
Ditt drömboende gör dig flexibel och fri för lång tid framöver. Är det någon gång du ska
passa på att unna dig lyxen av en svit så är det nu!

• Spegel med logotyp
• Belastningsvakt
• Belysning i sänglåda
• Bordsskiva lyx
• Dubbel DIN-stereo CD/DVD
• Frostvakt
• Gasolugn
• Gasoluttag i koffert
• Handdukstork
• Heki de luxe taklucka
• Kyl 190 L med separat köldfack
• Lastlucka bak

Den stora fördelen med att välja tillvalspaketet Svit är att du bara behöver göra ett enda val – men får över tjugo
fördelar tillbaka! Svit är ett noga komponerat paket för att förhöja hela din Polarupplevelse till något alldeles
extra.

• Ljushylla barskåp

Med Svit får du exempelvis bättre ljud och ljus, extra sköna bäddmadrasser, större kyl och separat köldfack i de
enkelaxlade vagnarna samt en lyxigare bordsskiva med en användbar utdragsskiva. Dessutom får du de praktiska vädringsluckorna som låter den svala kvällsluften sippra in.

• Super de luxe bäddmadrasser

• Mobile multi control*
• Subwoofer
• Utdragsskiva för bordet
• Vädringslucka/-or

Svit

Till det kommer ett trådlöst nätverk så att du kan styra all el i husvagnen genom en app i mobilen. Att slippa
resa sig för att tända och släcka lamporna – det kallar vi semesterlyx.

• Tre ledstripes i fönster fram

• Dörr med fönster
• Två nackkuddar med broderad
Polarbjörn
• Myggnätsdörr
* Mobile multi control innehållande: styrning av
temperatur, larm, kylskåp och nivellering av vagn.

POLAR 2016
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Lite extra

Lite mer

Polar har hög komfort och trygghet som standard. Men det kan vara klokt att
tänka lite extra på säkerheten. Med komfortpaketet får du sådant som gör husvagnslivet ännu lite tryggare och bekvämare – så att du verkligen kan koppla av
på semestern!

Nej, du behöver inte tumma på bekvämligheterna bara för att det är många i
vagnen. Men en stor familj på rull kan behöva lite extra praktiska lösningar. Med
BK-paketet får du ut det mesta av ytan – på höjden, längden och bredden. Då blir
semestern också enklare!

OMTANKE

FÖR MÅNGA

KOMFORTPAKET

•

Gasvarnare

•

Brandvarnare

•

Handdukstork elektrisk

•

Tre ledstripes i fönster fram

•

Heki II – taklucka

•

CD/DVD

•

Kyl 190 L med separat köldfack

POLAR 2016

•

Lådor under BK-sängar

•

Draperi vid BK-sängar

•

Två tygförvaring vid BK-sängar

•

Mikro

•

Tre ledstripes i fönster fram

•

Heki II – taklucka

•

CD/DVD

•

Kyl 190 L med separat köldfack

•

USB-uttag för laddning

BK

Myggnätsdörr

Komfort
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•

BK-PAKET

Observera att Komfortoch BK-paketen inte bör
kombineras med varandra.

GARANTIER

GARANTIER

I samma stund som du får din nya Polarvagn blir du också trygg ägare
till en husvagn med omfattande garantier och en svensk tillverkare
som hjälper dig så långt det bara är möjligt. Dessutom har din vagn

Skapa din

ett högt värde den dag den ska säljas eller bytas mot en ny.

EGEN STIL
De flesta Polarägare behåller sin husvagn i många år. Så varför inte passa på
att sätta en helt egen prägel på din drömvagn? Med Designpaketet får du själv
inreda din vagn och fritt välja vilka tyger, väggskivor i köket och golv du vill ha
– så att du känner dig som hemma!

Nyvagnsgaranti de två första åren ger dig som ägare en
extra trygghet.
Täthetsgaranti i hela sju år följer alltid med din nya
K A M PA N J R Ä N TA

G E N O M F I N A N S B O L AG E T SA N TA N D E R

husvagn från Polar. För att garantin ska vara giltig
förutsätter den årliga kontroller hos någon av våra
auktoriserade serviceverkstäder. Även den bästa produkt
behöver service och omtanke för att du ska kunna
K A M PA N J R Ä N TA

fortsätta njuta.

G E N O M F I N A N S B O L AG E T SA N TA N D E R

ISO 9001:2008 betyder att produktion, säljprocess och

DESIGNPAKET

eftermarknad är kvalitetssäkrat enligt ISO-standard

•

Valbar köksväggskiva

•

Svankkudde, 2 st i tyg

•

Fyra kuddar, 40x40 i tyg

•

Täckkåpa

•

Fälgar med svart dekor

– helt i linje med våra tankar om kvalitet, som vi haft ända
sedan starten 1964.
Reservdelar. Vi hjälper dig med råd och reservdelar så långt det bara
är möjligt. Vårt mål är minst 10 år – i vissa fall ännu längre.
OBS! Garantierna kan skilja sig åt mellan olika länder. För fullständiga
villkor kontakta närmaste återförsäljare.

POLAR 2016

Garantier

Valbar golvmatta

Design

•
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SOFFKLÄDSEL & GARDINER

Förändra allt med

TEXTILIER

För att ditt mobila hem ska kännas ombonat behövs textilier! I år presenterar vi flera
nya tyger till soffornas dynor – tillsammans med nya färger och mönster på våra
gardiner. Låt fantasin spira.
Textilier handlar mycket om tycke och smak. Därför låter vi alla blivande Polarägare välja själva. Soffklädsel
och gardiner ingår, men du får själv välja vilket tyg och vilka gardiner som passar dig bäst. För den som vill lyxa
till det är det förstås läge att välja skinn som tillval. När du valt klädsel till soffan kan du matcha med gardiner.
Välj också det draperi och överkast som du gillar bäst.

Tyg: Dovre Mullvad, brun
Gardin: Ebba, röd/vit/beige
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SOFFKLÄDSEL & GARDINER

Tyg: Öckerö, beige
Gardin: Fanny, vit/lila/brun

Tyg: Reisa, grå
Gardin: Sanne, ljusgrå/svart/vit – Nyhet

POLAR 2016

49

SOFFKLÄDSEL & GARDINER

Tyg: Orsa, svart med beige sprund
Gardin: Marit, vit/beige/svart

Tyg: Särna, blå med sprund i mörkare blått
Gardin: Edit, blå/vit
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SOFFKLÄDSEL & GARDINER

Skinn: Smögen, beige – tillval
Gardin: Tora, beige

Skinn: Dundret, svart – tillval
Gardin: Alice, vit/grå/svart – Nyhet
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ÖVERKAST & DRAPERIER

Överkast: grå

Överkast: beige

Draperi: grå

Draperi: beige
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G O LV & K Ö K S V Ä G G A R

STANDARD ELLER TILLVAL

Ett vackert golv kan faktiskt förändra ett helt rum. Därför får du välja mellan standardgolv och tre tillval. Ovanför
köksbänken sitter en ljusgrå tapet som standard – som tillval finns två köksväggskivor.

Golv
Golvet är en viktig inredningsdetalj som kan sätta känslan i hela husvagnen. Vårt
standardgolv är ljust och klassiskt men går inte att kombinera med elgolvvärme.
Välj till mönster i antik planka eller något av de stenklinkermönstrade golven.

Trämönstrad ljusgrå – standard

Antik planka – tillval

Klinkermönster ljust grå – tillval

Klinkermönster mörkt grå – tillval

Ljusgrå tapet – standard

Grå kvadrat – tillval

Svart rektangel – tillval

Köksvägg
Ett snyggt ”kakel” på väggen bakom
diskbänken ger en trevligare kökkänsla
– och är förstås lättare att torka av om
du spiller och stänker. Välj mellan en
ljus avtorkningsbar tapet och tillvalen
kaxiga kvadrater eller eleganta rektanglar. Vårt ”kakel” är i själva verket en
hård, tålig och lättstädad skiva.
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T I L LV A L

Tillval

INSIDAN
Vi vill att du ska bli riktigt nöjd med din nya Polar.
Därför kan du välja till en rad olika saker. Fundera
på vad du vill ha, vad du tycker om och vad du helt
enkelt inte kan vara utan!

Nackkudde

Extra kuddar 40 x 40 cm

Stor kyl och separat köldfack

Vädringslucka

Skön svankkudde

Kökslucka Mekong teak istället för vit

Praktiskt sängskåp eller fast överbädd

I Living Room rymmer du en riktigt stor tv på bänken.

En nyhet som inte syns
Vår nya Truma AC är en del av värmesystemet och är en helautomatisk klimatkontroll. Ställ bara in temperaturen – om det
blir för kallt startar värmepannan, om det blir för varmt startar
luftkonditioneringen. Enkelt och bekvämt!

Välj till Truma AC och få ett komplett klimatsystem.
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T I L LV A L

E T T U R VA L AV VÅ R A
I N VÄ N D I G A T I L LV A L

• Svankkudde i tyg eller skinn
• Draperi framför våningssäng
• Extra prydnadskuddar
Skyddsnät till våningsäng.

Utdragbar bordsskiva

Väggförvaring i tyg (BK)

• Vikdörr istället för draperi
• Luftkonditionering
• Utdrag på bordsskiva
• Ljushylla barskåp/vitrinskåp
• Rostfri gasolspis, grill/integrerad spis
• Stor kyl och separat köldfack
• Centraldammsugare
• Belysning i sänglåda
• Vikbar huvudända på sängar (LB)
• Skyddsnät för fasta överbäddar
& BK-sängar

Resårbotten med bäddmadrass DeLux

Ugn och/eller mikro med grill

Mini Heki

• Cityvatten
• Kromad handdukstork
• Nackkuddar med broderad Polarbjörn
• Elgolvvärme
• Köksrails

Insidan

• Mikro
• Router
• Väggfäste för tv med dubbelarm
• Extra hyllor i garderob (bakgavel)
• Lådor under våningssäng i BK2
Några tillval passar endast vissa modeller

Vikdörr

Tvådelat draperi till våningssäng

Handdukstork

POLAR 2016
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T I L LV A L

Tillval

UTSIDAN
Husvagnslivet pågår både ute och inne.
Här presenterar vi smarta och snygga saker som gör livet utomhus både enklare
och roligare.

Lastlucka. Med en lastlucka på utsidan får du smidigt med dig
både skidor och fiskespön.

Cykelställ. Med ett cykelställ är det lätt att få med sig cykeln på
resan. Stället rymmer två cyklar och passar perfekt om man vill
kunna ge sig iväg på en tur!
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Mover. Automatisk flytt av vagnen, utan dragbil, för finjusteringar.

Dörr med fönster. Du kan välja till fönster på din dörr. För dig
som väljer Svit-paketet ingår dörr med fönster.

T I L LV A L

E T T U R VA L AV VÅ R A
U T V Ä N D I G A T I L LV A L

Gasolomkopplare Med en gasolomkopplare kopplas automatiskt om till reservflaskan när den första tar slut.

Utvändig dusch En utomhusdusch i solen är perfekt om man vill
skölja sandiga fötter efter ett besök på stranden eller smutsiga tassar efter skogspromenaden.

•

Myggnätsdörr

•

Extra taklucka bak

•

Taklucka med fläkt

•

Solpanel

•

Extra fönster i tvättrum

•

Cykelställ för två cyklar

•

IDC-stabiliseringssystem

•

Elektriska stödben

•

Mover

•

Reservhjulshållare under vagnen
eller i koffert

•

Utvändig dusch

•

Laddningsbooster

•

Gasolomkopplare

•

Parabol

•

Gasoluttag i koffert

•

Backvarnare

•

Lastluckor

•

Stor taklucka fram

•

Kulkopplingslås

•

Fälgar med svart dekor

Gasoluttag i koffert Ett gasoluttag i kofferten gör att du slipper
packa med gasoltuber till grillen – du kopplar helt enkelt in din
grill till vagnens egen gasol.

Täckkåpa. Snygg, modern och hållbar täckkåpa som skyddar.

POLAR 2016

Utsidan

Några tillval passar endast vissa modeller
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D I G I TA L T E K N I K

Polar 2.0

Nivellering,
som placerar
vagnen vågrätt

I FRAMTIDEN

Koffert- /lastluckebelysning
Info om
batterispänning,
vattennivåer mm

Polarfabriken i Dorotea ligger i en av världens bästa bredbandsregioner. Därför har vi alltid legat i framkant när det gäller att
bygga kvalitativa vagnar med den senaste tekniken. Vi ser det
som en utmaning att fortsätta leverera över förväntningarna!
Centralt placerad i din vagn sitter en tryckkänslig skärm, därifrån styr du i princip
hela din vagn. Från skärmen kan du välja mellan fyra individuellt förvalda ljusscenarion eller reglera ljusstyrkan individuellt för varje ljuspunkt i vagnen. Dessutom
kan du sköta belysningen i kofferten och i främre lastluckan.

Dimning av
belysning
Fjärrstyr vagnen
via sms
On/Off

”Gå-bort”-knapp
Med denna knapp släcker du ner vagnen till grundbelysning, som du vill ha den.
När du kommer hem igen avaktiverar du ”gå-bort”-inställningen, så tänds vagnen
upp igen.

Styr allt från en app
Den här appen kommer du verkligen att ha nytta av! Med den kan du nämligen
styra systemet direkt från din telefon, precis som från skärmen i vagnen. För att
använda appen behöver du ha tillvalet Mobile Multi Control installerat (ingår i
Svit-paketet). Vill du dessutom via sms starta pannan, justera temperaturen, slå
på kylen eller aktivera inbrottslarmet kompletterar du själv systemet med ett USBmodem och SIM-kort.

Från en tryckkänslig skärm styr du i princip hela
din vagn.

Ljusstyrkan justeras individuellt för varje
ljuspunkt.

Skärmen visar också aktuell nivå för tankarna för färskvatten, gråvatten och batteristatus. Dessutom kan du styra panna, elgolvvärme, varningsljus och vattenpump.
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Systemet låter dig enkelt hålla koll på tanknivåer
och batteristatus.

Med Mobile Multi Control i husvagnen kan du via
sms aktivera t ex inbrottslarmet.

D I G I TA L T E K N I K

VISSTE DU ATT:

Polar är
ISO-certifierade
– ett bevis på
vår höga kvalitet
genom alla led.

VÄRLDENS FÖRSTA
CAN BUS-TEKNIK!

• Alla Polarvagnar har vårt nya elsystem som är baserat
på s k CAN bus-teknik, precis som i moderna fordon. I
vårt smarta elsystem kan nästan vilka funktioner som

Bygg din drömvagn
Det finns många val och tillval för att din Polarvagn ska bli så personlig som möjligt. Men ibland kan det vara svårt att förstå hur det slutliga resultatet verkligen
blir.

När du är nöjd kan du välja att skicka en färdig PDF av vagnen till din närmaste
återförsäljare, som återkommer till dig med ett kostnadsförslag – eller skriva ut
sammanställningen och besöka din återförsäljare när det passar dig.

utvecklingen i framtiden.
• Elsystemet är världens första CAN bus-elsystem för husvagnar. CAN står för Controler Area Network och består
av noder utplacerade i vagnen, med in- och utgångar
som kopplas till olika förbrukare.
• Det sparar också många extra kilon eftersom vi slipper
långa kabeldragningar. Från en användarvänlig touch
screen direkt innanför entrédörren, regleras de flesta
eldrivna funktioner i husvagnen.

CAN BUS

På vår webb kan du därför bygga din vagn precis som du vill ha den – och samtidigt få en bild av hur just din vagn skulle se ut. Där finns alla våra modeller, planlösningar och tillval, som du kan sätta ihop som du vill. Du kan också parkera
vagnen i “garaget” och komma tillbaka för att bygga vidare när det passar dig.

helst byggas in och det ger oss möjligheter att leda

Skapa din drömvagn på polarvagnen.com eller i vår app för iPad.

POLAR 2016
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T ÄT H E T S T E S T E R

I vår klimatkammare täthetstestar vi 100 procent
av alla husvagnar som rullar ut ur vår fabrik
– det är vi ensamma om i branschen!
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TÄT H E T S T E S T E R

Vi vet vad

SOM FUNGERAR
Efter att ha byggt husvagnar i över 50 år törs vi säga att vi vet precis vad
som fungerar.
Under årens lopp har vi många gånger varit först med nya innovationer, som sandwichtekniken – som innebär att väggar, tak, golv och gavlar byggs upp i lager med plywood, isolering
och aluminiumplåt, för att sedan formpressas i ett enda stycke.
I vårt eget snickeri bygger vi själva alla inredningsdetaljer, som skåp, sängar, garderober och
diskbänkar. Det är alltid en och samma montör som monterar hela inredningen på plats och
därför kan vi säkerställa en hög kvalitet genom hela produktionsledet. Dessutom köper vi in
allt material så lokalt som möjligt.
Varenda vagn täthetstestas!
Sedan 2007 täthetstestar vi 100 procent av vagnarna – något som vi fortfarande är ensamma
om i branschen!
Inte en enda vagn lämnar fabriken i Dorotea utan att ha klarat vårt omfattande täthetstest, i
vår egen klimatkammare. Där utsätter vi alla husvagnar för ett minst sagt häftigt regnväder
under en hel timme, med en noggrann kontrollant inne i vagnen. Därför får du också hela
sju års täthetsgaranti.
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POLARANDAN

Det är nå’t särskilt med

POLARANDAN
Polarägare är trevligt folk, som ofta känner en särskild gemenskap. Det är
lätt att skaffa sig nya Polarvänner, som gärna delar smarta tips och förstår
något som inte alla förstår – kärleken till frihet.
Det sitter i väggarna
Det börjar redan på fabriken i Dorotea. Med ett ortsnamn som betyder gudagåva har vi en
speciell skyldighet mot våra kunder – nämligen att göra allt för att du ska bli ännu mera nöjd.
Man kan faktiskt säga att Polarandan sitter i väggarna redan från början, bokstavligt talat.
Haka på du med
När du köper din husvagn från Polar blir du också del av något ännu större. Tillsammans delar
vi, förutom behovet av att kunna röra på oss och vara nära naturen, en förkärlek för intelligenta
lösningar, liksom snygg och smart design. Dessutom gillar vi att göra en bra investering.

VISSTE DU ATT:

Många Polarägare är
hängivna vintercampare,
men så byggs också Polar
i världens nordligaste
husvagnsfabrik,
i Dorotea.

Vill du haka på både din Polarvagn och Polarandan är du välkommen att gilla oss på Facebook,
gå med i din lokala Polarklubb eller i bli medlem i Facebook-gruppen ”Vi som har en POLAR
husvagn !!”.
Kort sagt, du är mer än välkommen att ta del av gemenskapen med likasinnade och bli en del
av Polarandan!
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POLARSERVICE
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POLARSERVICE

Det här är

POLARSERVICE
Någon gång i början av Polars historia, för ungefär 50 år sedan, blev en kund stillastående mitt i Sommarsverige. Polars grundare Bertil och Håkan packade ner rätt reservdel, åkte till flygplatsen, flög ut till kunden, lagade vagnen och åkte hem igen.
– Det här ska vara Polarservice, sa Håkan. Och han hade rätt.
Den här historien är alldeles sann – och kommer för
alltid att vara vår ledstjärna för det vi kallar god service och kvalitet.
Efter ytterligare flera decenniers erfarenhet av husvagnsbygge, norrländsk envishet och nya tekniska
landvinningar har Polar blivit en komplett husvagn i
alla avseenden. Alla inrednings- och utrustningsalternativ är av högsta kvalitet och valda med största omsorg. Inte konstigt att Polar är Sveriges genom tiderna
mest köpta vagn!
Fullkollservice
Idag finns det auktoriserade serviceverkstäder över
hela landet – både hos återförsäljare och fristående
verkstäder. De deltar regelbundet i serviceutbildningar på Polarfabriken, får information om våra nyheter
och uppdaterade tätningslexikon.

Till dem kan du vända dig för servicearbeten och
täthetskontroller. Du hittar en komplett förteckning
över våra återförsäljare på vår hemsida.
Vi lagrar, för din trygghet
Mitt emot fabriken i Dorotea finns Polars reservdelslager. Här finns en stor del av våra reservdelar och tillbehör – vissa ända ifrån 1977.
Vi tycker nämligen inte att trygghet bara handlar om
att göra ett bra köp för stunden. Det handlar också om
att veta att det man köper idag kommer att hålla länge
– även om man behöver byta ut någon del i framtiden.
Vi lagerför cirka 10 000 artiklar i en byggnad som är
3 000 kvadratmeter stor. Lagret sköts exemplariskt av
sju anställda som ser till att du får rätt artikel, så snart
som möjligt, om nu olyckan skulle vara framme.
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PLANLÖSNINGAR

Polar

Polar

520

590

520 CTH
SÄNG 198x145/130 cm
SITTGRUPP 160/132x225 cm

590 LB
SÄNGAR 2 st 198x90 cm
SITTGRUPP 160/132x225 cm

590 CTH
SÄNG 198x145/130 cm
SITTGRUPP 188/160x225 cm

590 TR LB
SÄNG 198x90, 190x90 cm
SITTGRUPP 160/132x225 cm

590 TR DB
SÄNG 198x135/120 cm
SITTGRUPP 160/132x225 cm

590 BK
SÄNGAR 198x135/120 cm,
2 st 194x62 cm
SITTGRUPP 160/132x225 cm

590 DBD
SÄNG198x135/120 cm
SITTGRUPP 160/132x225 cm
LITEN SITTGRUPP 198x64 cm

700 DBD
SÄNG 198x135/120
SITTGRUPP 160x225 cm
LITEN SITTGRUPP 198X64 cm

Polar

560

Polar
560 LB
SÄNGAR 2 st 198x90 cm
SITTGRUPP 160x132x225 cm

560 CTH
SÄNG 198x145/130 cm
SITTGRUPP 160x225 cm

560 BK
SÄNGAR 198x135/120 cm, 2 st 194x62
SITTGRUPP 160/132x225 cm

560 TDB
SÄNG 198x145/130 cm
SITTGRUPP 160/132x225 cm

560 DBD
SÄNG 198x135/120 cm
SITTGRUPP 160/132x225 cm
LITEN SITTGRUPP 198x64 cm
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700

700 LB
SÄNGAR 2 st 198x90
SITTGRUPP 160x225 cm

700 CTH
SÄNG 198x145/130 cm
SITTGRUPP 160x225 cm

700 BK
SÄNGAR 198x135/120, 2 st 194x62 cm
SITTGRUPP 160x225 cm

700 TR LB
SÄNGAR 198x90 cm, 190x90 cm
SITTGRUPP 160/132x225 cm

700 TR DB
SÄNG 198x135/120 cm
SITTGRUPP 160x225 cm

700 CTX
SÄNG 198x145/130 cm
SITTGRUPP 160/132x225 cm
LITEN SITTGRUPP 193x90

PLANLÖSNINGAR

Polar

750

LITEN LATHUND
LB

Två separata enkelbäddar

DB

Dubbelbädd

CTH Dubbelbädd med toalett i bakre högra hörnet
750 TR TDS
SÄNG 198x142/126 cm
SITTGRUPP 160x225 cm

750 TR DB BK
SÄNGAR 198x135/120 cm, 2 st 200x63/39 cm
SITTGRUPP 160x225 cm

TDB Tvärställd dubbelsäng mot vagnens bakre vägg
750 TR LB
SÄNGAR 2 st 198x90 cm
SITTGRUPP 160x225 cm

DBD Dubbelsäng och liten dinett
BK

Barnkammarvagn

BR

Barnrum

TDS Tvärställd dubbelsäng
TR

Vagnsbrett badrum

CTX Toalett i bakre ena hörnet, extra sittgrupp i mitten av vagnen
750 CTX
SÄNG 198x145/130 cm
SITTGRUPP 160x225 cm
LITEN SITTGRUPP 193x90 cm

TRX Vagnsbrett badrum, extra sittgrupp i mitten av vagnen

750 BK
SÄNGAR 198x135/120 cm, 2 st 194x62 cm
SITTGRUPP 160x225 cm

Polar

Polar

800

900

800 TR LB
SÄNGAR 2 st 198x90 cm
SITTGRUPP 188/160x225 cm

800 TR TDS
SÄNG 198x142/126 cm
SITTGRUPP 188/160x225 cm

800 TRX
SÄNG 198x135/120 cm
SITTGRUPP 188/160x225 cm
LITEN SITTGRUPP 193x90 cm

800 BR
SÄNG 198x135/120
SÄNGAR 200x80/67 cm, 200x76/63 cm
SITTGRUPP 160/132x225 cm

800 TR DB
SÄNG 198x135/120 cm
SITTGRUPP 188/160x225 cm

900 TRX TDS
SÄNG 198x142/126 cm SITTGRUPP 160x225 cm
LITEN SITTGRUPP 195x74 cm

900 TRX LB
SÄNGAR 2 st 198x90 cm SITTGRUPP 160x225 cm
LITEN SITTGRUPP 195x74 cm

900 TRX DB BK
SÄNGAR 198x135/120 cm, 2 st 200x63/39 cm
SITTGRUPP 160x225 cm LITEN SITTGRUPP 195x74 cm
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Välkommen till

Hos oss får du hjälp att välja din Polar.
Som du vill ha den.

P O L A RVAG N E N .CO M • FAC E B O O K .CO M / P O L A RVAG N E N

