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VISSTE DU ATT:

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

POLAR – ALLA DAGAR
En Polar är byggd för nordiskt klimat. Det spelar ingen roll om du är skidåkare, storfiskare, golffantast
eller en livsnjutare, som campar med barn eller barnbarn. Det finns många skäl att välja Polar. Då vet
du att du klarar dig, på små och stora vägar – och i alla väder.
Här hos oss i Dorotea, långt upp i Lappland, vet vi det mesta om mobilt boende och väder. Vi bygger din husvagn för både
solvarma sommardagar och smällkalla vinternätter.
Men för säkerhets skull testar vi varenda vagn i ett riktigt busväder, i vår egen klimatkammare. Andra gör bara stickprov,
så den tryggheten får du bara hos oss!
Kunskap & kvalitet
Vi levererar Sveriges mest sålda husvagnsmärke. Du får dra nytta av all den kunskap och de finurliga lösningar vi samlat
på oss de senaste 55 åren – om att både köra och bo i husvagn.
Så köp en Polar. Lev din dröm. Året runt. Där du trivs som allra bäst.
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TA D E L AV P O L A R

Välkommen in i

POLARS VÄRLD
Vårt mål är att en ny Polar ska ge glädje och många sköna stunder till så många som möjligt.
I år tror jag att vi har något för alla smaker. Med alla våra valmöjligheter kan du anpassa din Polar så att den passar
just dig. Det finns förstås begränsningar, men vi löser de flesta önskemål. Campa lugnt, så kanske vi ses någonstans i
landet!

NYHET: Polar 650 enkelaxlad
I år presenterar vi helt nya Polar 650 – vår största,
enkelaxlade Polarvagn. Det är också en riktigt rymlig
vagn, som ändå är lätt att hantera, både bakom bilen
och när du ska parkera.

Välj en praktisk planlösning för hela familjen eller slå
till på en lite lyxigare variant för två. Oavsett vad du
väljer finns det alltid plats för tillfälliga gäster.

Tony Ekström,
stolt VD för Polar
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TA D E L AV P O L A R

Det är insidan
som räknas
NYHET: Innermått gäller
I år har vi återgått till att ange de mått som är viktigast, d v s innermåtten, och benämner våra vagnar
efter det. En Polar 520 är alltså dryga fem meter lång
– på insidan.
NYHET: Flyttad takvinkel
Nytt för i år är också att vi har flyttat takvinkeln längre
fram för att underlätta montering av en utvändig markis – men det ger också lite mer utrymme på insidan.
NYHET: Barnens Polar
Polar ska vara lika roligt för stora och små. Därför har
vi utvecklat utbudet av barnvänliga vagnar. Vår vd
Tony Ekström har redan en personlig favorit – Polar
650 BR (barnrum), med förbränningstoaletten som
gör toaletthanteringen till ett rent nöje!
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TDS ger mer svängrum på dagtid och mer utrymme för resliga
Polarägare på natten.

Panelgardiner finns nu som alternativ.

NYHET: Integrerad dusch
De kluriga kollegorna på fabriken i Dorotea har utvecklat ett helt nytt badrum – en mittentoalett med integrerad dusch med skönt trallgolv. Väljer du det, blir din Polar faktiskt
perfekt.
NYHET: Uppgraderad teknik
Allt fler ser tv/film, spelar dataspel och lyssnar på musik. Därför har vi uppgraderat
ljudet. Dessutom har vi förbättrat internetuppkopplingen genom en ny router och utvändig antenn, med nya funktioner.
NYHET: Fler val & tillval
Den förlängda tvärdubbesängen (TDS) förkortar sängen hela 16 cm på dagen. På dagtid
kan du ställa den i divanläge och får då mer plats i vagnen. En riktigt skön nyhet är att
den nu kan fås elstyrd.
Som vanligt presenterar vi också nya tyger och skinn för soffan. Nytt för i år är att du kan
välja antingen klassiska gardiner eller panelgardiner.
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VÄ L J R ÄT T

Ett, tu, tre

– VÄLJ DITT EGET POLARLIV
Vi ger dig stor valfrihet och många smarta
lösningar. Men egentligen är det tre val du
behöver göra:

1. Vilken planlösning passar dig och din familj?
2. Hur stor vagn behöver du?
3. Vilka tillval och tillbehör vill du ha?
Nu finns ju inte alla planlösningar i alla storlekar och
dessutom har du många tillval och jättemånga tillbehör – så lite klurande måste du ta dig tid till. Då står
våra återförsäljare beredda! De kan svara på alla dina
frågor och hjälpa dig att skapa din drömvagn.

NYHET! Polar 650 BR – för att vi vet att barnen älskar att få ett eget kryp-in.
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SOVRUM

När barnen ska

SOVA GODAST
Få saker är mysigare än att vakna i sin husvagn en solig morgon – förutsatt att alla har
sovit gott förstås. Därför har vi sköna sängar för både stora och små.
För de yngre finns flera barnkammarlösningar.
Det blir ännu roligare att husvagnscampa med
ett eget kryp-in och ett eget skåp, som ingen annan får rota i. I Polar med barnrum (BR) finns ett
separat rum längst bak och vi är inte helt säkra
på om det är de yngre eller de vuxna som uppskattar det mest!

I Polar 730 CTX BK sover även vuxna bra i fullstora våningssängar
mitt i vagnen. Dinetten till höger ger extra sittplatser på dagen och
blir ytterliga en sängplats till natten.

I Polar får du också marknadens tjockaste madrasser, reglerbar temperatur i sovdelen och
tydlig avskärmning mot övriga rum. Det bidrar
också till en riktigt god nattsömn.
Reser du utan barn finns det fler, rymliga förslag.
Allt fler väljer separata enkelsängar eller den luftiga hotellkänslan i den tvärställda dubbelsängen – som nu finns med elstyrning. Dubbelsängen
har ett förvaringsutrymme under och kan lyftas
upp när du vill städa. För enkelsängar finns ”frukost på sängen-läge” som tillval.

Polar 590 BK - omtyckt vagn för barnfamiljer. Tvådelat draperi är ett
populärt tillval som ger barnen en eget vrå.

NYHET! Den tvärställda dubbelsängen med elstyrning kan du få i
Polar 650 och större modeller.
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SOVRUM

Långbäddar går att få i de flesta modeller. Väljer du dessutom TR får du ett tvärställt toalettrum med dusch längst bak i vagnen. Välj till förbränningstoaletten så blir boendet riktigt bekvämt.
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TOALETTRUM

Det viktiga

HJÄRTERUMMET

Det är nog sällan vi pratar så ingående om toalett och tvätt som när det
är dags att köpa en Polar. Men så är det ju också absolut nöd-vändigt.
I fjol gjorde lilla, diskreta Cinderella gas entré i våra vagnar. Vilken succé! Inget otrevligt
kånkande på avloppstankar och ingen risk för att det blir fullt. Varje besök resulterar ju i
en liten tesked, helt ren aska.
I de större badrummen kan du istället för dusch välja en torkskåpsgarderob. Titta noga på
våra olika lösningar och tillval innan du bestämmer dig.
NYHET: Toalett till vänster
Om väljer planlösningen TR – alltså badrum över hela vagnsbredden bak – har vi i år flyttat
toaletten till vänster. En inte helt oväsentlig detalj om du använder förtält.

NYHET! Det kompakta toalettrummet med dusch har vi utvecklat i Dorotea.

NYHET: Dusch i det kompakta toalettrummet
Vår nya duschhörna har en modern, transparent vikvägg. När du duschar stängs dörrarna
med ett magnetlås – och när du är klar viker du undan dem så att det nästan inte tar någon
plats alls. I duschkaret ligger en snygg träliknande trall som ger en jämn golvyta att stå på.

POLAR 2016

13

TOALETTRUM

Ett stort härligt toalettrum med kassettoalett och duschkabin får du som standard i alla TR modeller. Istället för dusch kan du välja en
garderob som också är ett praktiskt torkskåp.

Toalettrumsskåp med
gott om plats.
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Kassettoalett är standard – men vi tror att den bekväma
förbränningstoaletten kommer högt på mångas tillvalslista.

FÖRBRÄNNINGSTOALETT

ASK-UNGEN
Nu behöver du aldrig oroa dig för toalettanken. Med en förbränningstoalett
som drivs av gasol, blir alla besök på hemlighuset bara en tesked aska.
Även i år kan vi erbjuda en variant av förbränningstoalett med gasoldriven förbränning. Vi tror
att det blir ett självklart tillval för många Polarägare.
Med förbränningstoalett är det nämligen slut på det högst oglamorösa jobbet att dra fram, bära
iväg, tömma och tvätta tanken. Den är enkel och mer hygienisk, både när du ska använda och
tömma den.
Inte ens krångligt
Innan toalettbesöket 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 toalettsitsen 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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KÖK

Riktigt hög

KÖKSKÄNSLA
Vi vet att många Polarägare gärna lagar mat på semestern. Ibland behövs det
något snabbt och enkelt – ibland står ett långkok och puttrar på induktionsspisen.
I köksdelen har vi klurat ordentligt. Här finns plats för all utrustning du kan
behöva. Dessutom är det gott om plats och fina avställningsytor för dagens alla
måltider.
På mångas begäran har vi ett fönster i alla kök, som gör det så mycket trevligare
att laga mat och diska. Dessutom är det en perfekt plats för dig som gärna använder färska örtkryddor!

Välj till induktionshäll så får du alla möjligheter i köket.
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Det fina vinkelköket hittar du i våra CTH-modeller – i detta fall i en Polar 520.

KÖK

En elegant gasolugn gör köket komplett och finns som tillval. Utdragshurtsen är standard i vinkelköken.

Vita luckor och ljusgrå tapet är standard. Träluckor och fondvägg är tillval.

Kök med praktisk vikskiva är standard i de mindre köken.
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SITTGRUPP

Generösa soffan

FRÅN MORGON TILL KVÄLL
De flesta Polarägare gillar att
umgås. Därför är våra sittgrupper generöst tilltagna, med
plats för många matgäster
– eller extra nattgäster.
Tack vare stora fönsterpartierna och
det extra stora frontfönstret får hela
vagnen ett härligt ljusinsläpp och en
känsla av rymd. Skulle solen skina från
alla håll finns det rullgardiner som ser
till att det blir så mörkt att du kan se en
bra film mitt på dagen.
Living Room
Om du vill ha riktigt bra ljud för musik
eller film ska du välja Living Room. Då
får du välplacerade högtalare, subwoofer, stereo/DVD, 7” touch screen och
tv-bänk. Det ger dig inte bara ett överlägset ljud – du får även vår specialdesignade sittgrupp – och lika bekvämt
som i vardagsrummet hemma.

Living Room väljer den som vill sitta bekvämt framför favoritprogrammet på tv.
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SITTGRUPP

Vår eleganta soffa med klädsel Sunndal, i ljust beige skinn – för den riktigt kräsne.
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Dags att välja

MODELL
Nu är det dags att fundera på vilken modell och planlösning du
vill ha. För enkelhetens skull presenterar vi alla Polarvagnar
utifrån storlek – och de planlösningar som är möjliga i respektive
modell.
Oavsett om du vill husvagnscampa ensam, med en speciell vän eller ett stort gäng,
så har vi ett alternativ som passar. I vår husvagnsfamilj finns allt från lilla, kompletta Polar 520 till riktigt rejält stora Polar 840 som är hela 20 m2 invändigt.
Det spelar inte heller någon roll om du ser somriga semesterfärder eller snörika
vinterresor framför dig – en Polar fungerar i alla väder och temperaturer.
NYHET: Polar 650
I år återgår vi till att döpa modellerna efter hur långa de är invändigt. Årets nyhet
Polar 650 är alltså 6,5 meter lång på insidan – och du får hela sju olika planlösningar att välja mellan.
Enkelaxlat eller boggi?
Nya Polar 650 blir också vår största, enkelaxlade vagn. Lite förenklat kan man säga
att enkelaxlat är bra att köra och enklare att hantera när du parkerar. Eftersom
den väger mindre är den perfekt om din bil inte får dra så tungt. En boggivagn har
dubbla hjul, vilket krävs när vagnen blir större och tyngre. Därmed går den också
lite stadigare på vägen.
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POLAR

520

POLAR 520

POLAR 560

POLAR 590

POLAR 620

POLAR 650

POLAR 680

Polar 520 är vår minsta vagn
– med vår populäraste planlösning. När du kliver in den
blir du nog förvånad över
både det utrymme och den
rymd du får.

är att oavsett vilken
Polarvagn du väjer ska du få samma
höga kvalitet och många smarta lösningar. Det är Polar 520 ett riktigt bra
bevis på. Här finns allt du behöver för
att sova, äta och umgås.
VÅ R G R U N D I D É

Det är en välutrustad och smidig Polarvagn för dig som snabbt och enkelt vill
ta vara på både de korta stunderna och
de riktigt långa ledigheterna. Dessutom tar den sig enkelt fram på slingriga
landsvägar eller i trånga parkeringsfickor. Det är därför den är så populär.

SNABBFAKTA
Längd med dragbom: 711 cm
Invändig längd: 507 cm
Bostadsyta: 12,05 m2
Vinkelköket i Polar 520 CTH ger dig ovanligt mycket skåp och lådor – och gott om plats att laga riktigt god mat.
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POLAR 730

POLAR 840

POLAR 520

Ovan: Polar 520 CTH har en öppen planlösning som gör att allt ryms på liten yta. Den stora kylen med separat köldfack är tillval. Nedan: Byrå och fönster är standard, garderob är ett tillval.

Planlösning

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

560

POLAR 520

POLAR 560

POLAR 590

POLAR 620

POLAR 650

POLAR 680

Här får du så många valmöjligheter. I Polar 560 kan du
nämligen välja enkel-, dubbel-,
tvärställd dubbel- eller dubbelsäng med barnkammare.
husvagnsmärke. Det är till stor del Polar
560 CTH:s förtjänst. Det är nämligen
vår mest köpta vagn. Den är lagom
stor, med en planlösning som många
uppskattar – inte minst för det fina och
ovanligt rymliga köket.
POLAR ÄR SVERIGES MEST SÅLDA

Men innan du slår till ska du titta på
alla planlösningar, t ex TDB med tvärställd dubbelbädd som bara finns i
Polar 560. Det finurliga är att sängen
har fri fotända som gör det enklare för
den som ligger innerst att ta sig i och
ur sängen, utan att störa. Dessutom blir
det enklare att bädda.

SNABBFAKTA
Längd med dragbom: 767 cm
Invändig längd: 563 cm
Bostadsyta: 13,4 m2
Det är skönt svängrum i våra CTH-modeller. Vårt nya möbeltyg heter Stalon, grå blomma. Nackkudde är tillval.
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POLAR 730

POLAR 840

POLAR 560

Sov skönt och riktigt bekvämt i var sin säng, i våra LB-modeller.

NYHET! Dyntyget Järpen brun blomma gör sittgruppen lite extra hemtrevlig.

Välj planlösning

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 cm
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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POLAR

590

POLAR 520

POLAR 560

POLAR 590

POLAR 620

POLAR 650

Vill du ha en rejäl vagn med gott om utrymme och många valmöjligheter ska du
titta på Polar 590. Den kan vara ett mysigt
bo för både barn och barnbarn – eller en
riktig lyxvagn för två.

och barnbarn? Eller
vill barnen ta med en kompis? Titta då på vår barnkammarlösning, BK. Med ett sängskåp ovanför dubbelbädden och tre bäddar i våningssängen får du
faktiskt hela åtta sovplatser. Köp till draperier så blir
varje våningssäng en mysig koja under regniga dagar!
V I L L D U H A P L AT S F Ö R B A R N

Väljer du Polar 590 TR DB får du en lyxig känsla, ett
rymligt vinkelkök och en soffa som rymmer många.
Bakom draperiet finns den härliga dubbelbädden,
garderober och en byrå. Men kronan på verket är nog
ändå det generösa tvättrummet i hela vagnens bredd.

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

NYHET! Skinnklädseln Sunndal ljusbeige ger en extra lyxig känsla i din Polar.
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POLAR 680

POLAR 730

POLAR 840

POLAR 590

I 590 TR LB är det nära till det rymliga toalettrummet.

I vagnar med barnkammarlösning, BK, får hela familjen plats i den bakre delen. Överbäddsskåp är
standard, en fast överbädd ovanför dubbelbädden kan väljas till.

Välj planlösning

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

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

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

620

POLAR 520

POLAR 560

POLAR 590

POLAR 620

POLAR 650

POLAR 680

Polar 620 ger dig förvånansvärt mycket plats – samtidigt
som den är så smidig på vägen
att det är en fröjd att ha den
med bakom bilen.

E N A N N A N F Ö R D E L är att du har inte
mindre än sju olika planlösningar att
välja mellan. En av dem är Polar 620
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 den kan också vara en utmärkt
arbetsplats med förvaring, för dig som
vill kunna jobba hemifrån – även när
du är bortrest.

Tack vare sin storlek har Polar 620 dessutom gott om förvaringsutrymmen så
att alla får plats med sina prylar, oavsett om det är fiskespön och badringar
eller skidor och pjäxor.

SNABBFAKTA
Längd med dragbom: 824 cm
Invändig längd: 619 cm
Bostadsyta: 14,72 m2
620 CTX med den moderna sofflösningen Living Room ger mer svängrum i vardagsrummet.
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POLAR 730

POLAR 840

POLAR 620

Smarta Polar 620 CTX har en bäddbar mittsittgrupp som också är en arbetsplats för stora och små.

Polar 620 TR DB ger dig en härligt bred dubbelsäng och vårt stora toalettrum.

Välj planlösning

620 LB
SÄNGAR 2 st 198x90
SITTGRUPP 160x225 cm

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

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

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

620 TR DB

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

SÄNG 198x135/120 cm
SITTGRUPP 160x225 cm

620 DBD

SÄNG 198x135/120
SITTGRUPP 160x225 cm
LITEN SITTGRUPP 198x64 cm
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POLAR

650

POLAR 520

POLAR 560

POLAR 590

POLAR 620

POLAR 650

POLAR 680

Årets stora nyhet är Polar 650
– med så många fördelar att
det är svårt att räkna upp alla!

enkelaxlade vagn, vilket många föredrar. Men
framför allt ger den dig hela sju planlösningar att välja mellan. Här finns några
av de mest populära planlösningarna,
och om du reser med barn ska du titta
extra noga på den planlösning vi kallar
barnrum – eller kort och gott BR.
D E T H Ä R Ä R VÅ R S T Ö R S TA

I Polar 650 BR finns ett separat rum
längst bak. För barnen blir det ännu roligare att husvagnscampa med ett eget
kryp-in och egna skåp.
Väljer du dessutom till förbränningstoaletten blir din Polar 650 BR faktiskt
perfekt.

SNABBFAKTA
Längd med dragbom: 851 cm
Invändig längd: 647 cm
Bostadsyta: 15.38 m2
I Polar 650 BR får barnen ett eget rum med våningssäng och liten dinett bakom dubbelbädden.
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POLAR 730

POLAR 840

POLAR 650

En härligt stor soffa – för mat, prat, spel eller en tupplur.

Med elstyrning kan du förkorta tvärdubbelsängen hela 16 cm. På dagtid kan du ställa den i divanläge
och får då mer plats i vagnen.

Välj planlösning

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

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

650 DBD
SÄNG 198x135/120
SITTGRUPP 160/132x225 cm
LITEN SITTGRUPP 198X64 cm

650 TR LB
SÄNGAR 198x90 cm, 190x90 cm
SITTGRUPP 160x225 cm

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

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

650 BR
SÄNG 198x145/130 cm
SITTGRUPP 160/132x225 cm
LITEN SITTGRUPP 193x90
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POLAR

680

POLAR 520

POLAR 560

POLAR 590

POLAR 620

POLAR 650

POLAR 680

POLAR 730

Det här är en husvagn med väl tilltagna
ytor. Det finns faktiskt plats för lite dans,
om du vill. Så tänk på att välja ett fint
golv – du kommer nämligen att se mycket
av det!
M E D E N S T Ö R R E P O L A R V A G N finns det också plats
för flera aktiviteter samtidigt. Vill du rensa bär eller torka svamp kan ditt sällskap fortfarande ligga i
sängen med en bok eller se på tv. Dessutom får kocken ordentligt med plats i köket.

I Polar 680 finns också vår nya planlösning TDS,
med en fristående, tvärställd dubbelsäng. Det gör att
både du och din sängkamrat kommer i och ur från
flera håll.
För barnens skull
I år har vi prioriterat familjen och erbjuder flera
planlösningar som passar stora och små – vi kallar
dem barnrum (BR) och barnkammare (BK).

SNABBFAKTA
Längd med dragbom: 871 cm
Invändig längd: 675 cm
Bostadsyta: 16,05 m2
Ett välutrustat kök och en generös soffa behövs när alla barnen ska med. Mikro är ett prisvärt tillval.
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POLAR 840

POLAR 680

NYHET! TDS-modellerna har elstyrd säng som tillval och ger dig mer plats runt sängen om dagen med
hjälp av en fjärrkontroll.

Barnrummet har våningssäng och en bäddbar dinett. Bakom väggen döljer sig också toaletten.

Välj planlösning

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

680 BR
SÄNGAR 198x135/120, 2 st 183x79/75
SITTGRUPP 160x225

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

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

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

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

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

730

POLAR 520

POLAR 560

POLAR 590

POLAR 620

POLAR 650

POLAR 680

POLAR 730

Det här är vagnen som många
”långliggare” väljer, med gott
om plats och mer förvaring.
Det är riktigt skönt – särskilt
på vintern.
H Ä R FÅ R D U F E M P L A N LÖ S N I N G A R

att välja mellan, men återigen vill vi
puffa för en av dem som också passar
barnen – nämligen Polar 730 CTX BK.
Här finns alla finesser som Polarägare
med barn uppskattar. Det speciella
med denna planlösning är att det finns
en avskild sängkammare med en dubbelbädd och toalett längst bak. Mitt i
vagnen finns en våningssäng för två
barn och en mittsittgrupp för barnens
pyssel eller de vuxnas arbete.
Dessutom får du naturligtvis ett härligt,
rymligt kök och en generös sittgrupp.
SNABBFAKTA
Längd med dragbom: 927 cm
Invändig längd: 731 cm
Bostadsyta: 17,37 m2
Är ni många vid bordet kan det löna sig att välja det lyxiga bordet som också har en praktisk utdragsskiva.
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POLAR 840

POLAR 730

Tack vare stora våningssängar och dinett får du hela fem rejäla sovplatser – utan att bädda i soffan.

Välj planlösning

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

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

För dig som är riktigt matintresserad finns induktionshäll, gasolugn och mikro som tillval.

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

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

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

730 CTX BK
SÄNGAR 198x145/13, 2 st 193x81
SITTGRUPP 188x160/225
LITEN SITTGRUPP 193x60 cm
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POLAR

840

POLAR 520

POLAR 560

POLAR 590

POLAR 620

POLAR 650

POLAR 680

POLAR 730

POLAR 840

Vår allra största och lyxigaste
vagn ger dig hela ca 20 kvadratmeter boyta. En ”fritidshusvagn” som betyder bekväm
och lättskött frihet.

finns
ett stort badrum med toalett, tvättställ
och dusch. Duschen kan bytas mot en
byrå eller en ”torkskåpsgarderob”.
LÄNGST IN I ALLA POLAR 840

Sedan får du tre sköna sänglösningar
att välja mellan. Här ryms också flera
garderober och en extra, bäddbar sittgrupp. Naturligtvis är köket både rymligt och välutrustat.
Kort sagt. Vill du ha riktigt gott om
plats är Polar 840 ett självklart – och
minst sagt ett lyxigt – alternativ. Lägger
du till vårt exklusiva tillvalspaket Svit,
blir Polar 840 svårslagen!
SNABBFAKTA
Längd med dragbom: 1036 cm
Invändig längd: 843 cm
Bostadsyta: 19,89 m2
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Polar 840 finns i tre modeller: Populära TRX LB har två separata sängar. Dessutom finns TRX DB BK som har ett sovrum med både dubbelbädd och våningssäng samt TRX TDS med tvärställd dubbelsäng.

POLAR 840

Stor kyl med separat köldfack och mikro med grill är
båda praktiska tillval.

Soffan i Akka svart skinn ger ett sobert intryck och passar utmärkt ihop med det lite lyxigare bordet.

Välj planlösning

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

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

840 TRX TDS
SÄNG 198x142/126 cm
SITTGRUPP 160x225 cm
LITEN SITTGRUPP 195x74 cm
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S TA N D A R D U T R U S T N I N G

Polars generösa

STANDARD
Med Polar är du trygg. Vi vet att det är mycket
att tänka på när du köper en ny husvagn. Därför
är sådant som de flesta behöver standard – så
att du klarar dig sommar som vinter, när du kör
och när du står still. Polarlivet är helt enkelt lite
lättare.
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S TA N D A R D U T R U S T N I N G

KÖK

BADRUM

UTVÄNDIGT

•

Fyrlågig spis

•

Vridbar elektrisk kassettoalett

•

Aluminiumfälgar

•

Vinterkopplingsfunktion

•

Kylskåp med köldfack

•

Taklucka i tvättrum

•

Stänkskydd vid hjul

•

BPW lättviktschassi. Hjul-

•

Elektrisk köksfläkt

•

230 V-uttag

•

Lastlucka höger fram

axeln är en ståltorsionsaxel

•

Besticklåda

•

Isolerad ytterdörr som genom-

med optimerad fjädring som

•

Sophink

ÖVRIGT INVÄNDIGT

gått samma tuffa tekniska tester i

•

Stort fönster vid köksbänk

•

Varmvattenberedare

klimat- och täthetskammare som

•

Vattenburen golvvärme

resten av vagnen

SITTGRUPP

•

Panna: Alde 3020 Compact

•

2 st högtalare

•

Centralvärmepanna som auto-

fönster med slät utsida, steglöst

•

Valfri tygklädsel, valfria

matiskt växlar mellan el och gasol

reglerbara och kompletta med
rullgardin och myggnät

•

•

Toppmoderna och mellantonade

gardiner, draperi, överkast

•

Jordfelsbrytare

och två kuddar

•

Batteri 75Ah

•

Elektronisk tv-antenn

Förberedd tv-plats

•

Batteriladdare

•

Taklucka 40x40 cm

Möjlighet att shunta golvvärme/

•

Gasolställ

element

•

Läckagetest gasol
Indikationslampa eluttag

•
SOVRUM
•

3 cm tjock bäddmadrass

•

Inom- och utomhustermometer

•

•

Klädd sänggavel

•

Cirkulationspump 12V, ställbar

•

Fotpall

•

Ribbottensäng

•

RCA-kontakt (med tillval CD/DVD)

•

Stödben

•

Sängbelysning

•

Touchpanel

•

Stödbensvev

•

Nattbelysning

•

Unikt och flexibelt elsystem med

•

Utvändig LED-belysning

•

Belysning i garderob

möjlighet att styra vissa funktioner

•

Spillvattenlunga

•

230 V-uttag vid sänggavel

i vagnen via mobiltelefonen
•

Expansionskärl

•

Avloppstank

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

Standardutrustning

STANDARDUTRUSTNING

VISSTE DU ATT:

Alla våra vagnar
har vattenburen
golvvärme.
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UTRUSTNING

UTRUSTNING

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, 16 A 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.
Induktionshäll får du som tillval.
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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Vilket paket

ÄR DU?
För dig som vill ha det lilla extra har vi
plockat ihop fyra populära paket – så
att vi kan ge extra förmånliga priser på
attraktiva tillval.

VISSTE DU ATT:

Mer än hälften
av våra kunder uppgraderar med vårt
lyxiga Svitpaket.

42

POLAR 2017

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
• Spegel med logotyp
• Belastningsvakt
• Belysning i sänglåda
• Bordsskiva lyx
• Dubbel DIN-stereo CD/DVD
• Frostvakt
• Gasolugn
• Gasoluttag i koffert

Livets guldkant

• Handdukstork
• Heki de luxe taklucka
• Kyl 190 L med separat köldfack
• Lastlucka bak

Med tillvalspaketet Svit får du över tjugo
fördelar tillbaka! Vi har komponerat ett
paket som förhöjer din Polarupplevelse
till något alldeles extra och ger dig några
saker som är exklusivt för detta paket.

• Ljushylla barskåp
• Tre ledstripes i fönster fram
• Mobile multi control*
• Subwoofer
• Super de luxe bäddmadrasser
• Utdragsskiva för bordet
• Dörr med fönster
• Två nackkuddar med broderad
Polarbjörn
• Myggnätsdörr
* Mobile multi control innehåller: GPS, styrning av
temperatur, larm, kylskåp och nivellering av vagn.

Svit

• Vädringslucka/-or

Du får bättre ljud och ljus, extra sköna bäddmadrasser, liksom större kyl och separat köldfack. Till det
kommer en lyxigare bordsskiva med en elegant utdragsskiva och de praktiska vädringsluckorna. Dessutom ingår ett trådlöst nätverk så att du kan styra all
el från en app i mobilen. Du behöver alltså inte ens
resa dig för att tända lampan. Snacka om semesterlyx!
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BK lådor och två-delat draperi 650 TRD BR
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GARANTIER

Familjelivet kräver många, extra praktiska lösningar.
Med vårt BK-paket ”maxar” vi utrymme och bekvämligheter på alla ledder – så att semestern blir lite
enklare för alla.

De flesta Polarägare äger sin vagn i många år – så varför inte göra den mer personlig och lite snyggare? Med
Designpaketet väljer du de tyger, golv och fondvägg i
köket som passar din stil.

KOMFORTPAKET

BK-PAKET

DESIGNPAKET

•

Lådor under BK-sängar

•

Valbar golvmatta

•

Draperi vid BK-sängar

•

Valbar köksväggskiva

•

Två tygförvaring vid BK-sängar

•

Svankkudde, 2 st i tyg

•

Mikro

•

Fyra kuddar, 40x40 i tyg

Tre ledstripes i fönster fram

•

Tre ledstripes i fönster fram

•

Täckkåpa

Heki II – taklucka

•

Heki II – taklucka

•

Fälgar med svart dekor

•

CD/DVD

•

CD/DVD

•

Kyl 190 L med separat köldfack

•

Kyl 190 L med separat köldfack

•

USB-uttag för laddning

•

Myggnätsdörr

•

Gasvarnare

•

Brandvarnare

•

Handdukstork elektrisk

•
•

Design

Hög komfort och trygghet är standard i Polar. Men för
vissa är det klokt att tänka extra på bekvämligheten.
Då är Komfortpaketet ditt val.

BK

Familjens favorit För stilmedvetna

Komfort

Så omtänksamt

Notera att Komfort- och BK-paketen delvis ger
samma utrustning och därför inte bör kombineras.
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SOFFKLÄDSEL & GARDINER

Hemtrevligt handlar om

TEXTILIER

Få saker gör så mycket för ett ombonat och hemtrevligt intryck som textilier.
Det handlar om färg, kvalitet och känsla. Välj det du gillar bäst.
Soffklädsel ingår förstås, men olika tyger och färger gör olika intryck. För den som vill lyxa till det
finns skinnklädsel som tillval. Skinn är också perfekt om det finns kladdiga barnhänder i familjen.
NYHET: Panelgardiner
I år låter vi dig välja. Vill du ha klassiska gardiner – eller två, olika panelgardiner som du kan byta
efter årstid eller humör.

Du kan välja gardiner eller Selma panelgardiner, som levereras i två
olika färgställningar – en i grått och en i brunt.
Prydnadskuddar
40 x 40 cm är tillval.

Tyg: Järpen, brun blomma
Gardin: Inga, brun/vit
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SOFFKLÄDSEL & GARDINER

Tyg: Stalon, grå blomma
Gardin: Petra, grå/vit

Tyg: Fårö, grå
Gardin: Sanne, grå/svart/vit
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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: Sunndal, ljusbeige – tillval
Gardin: Heidi, brun/beige/guld

Skinn: Akka, svart – tillval
Gardin: Alice, vit/grå/svart

POLAR 2016
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ÖVERKAST & DRAPERIER

Överkast: grå

Överkast: beige

Draperi: grå

Draperi: beige
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G O LV & F O N D V Ä G G A R

Från golv till tak

STANDARD ELLER TILLVAL
Som blivande ägare till en ny Polar får du många valmöjligheter.
Rätt val och tillval kan göra stor skillnad – nu och i framtiden.
Golv
Vårt standardgolv är ljust och klassiskt – som tillval finns antik planka respektive
klinkermönster i ljust eller mörkt grå.

Trämönstrad ljusgrå – standard

Antik planka – tillval

Klinkermönster ljust grå – tillval

Klinkermönster mörkt grå – tillval

Ljusgrå tapet – standard

Ljusgrå ruta – tillval

Antracitgrå ruta – tillval

Fondvägg
Ett snyggt ”kakel” kan förändra hela köket. Men framför allt gör våra fondväggskivor att det är enklare att torka av om
du spiller och stänker. Som standard får
du en ljus, avtorkningsbar tapet. Som
tillval finns ljusgrått eller antracitgrått
”kakel”, som i själva verket är en hård,
tålig och lättstädad skiva.
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T I L LV A L

Smått & gott på

INSIDAN

I en Polar blir gränsen mellan inne och ute inte så
tydlig. Unna dig de smarta och snygga tillvalen som
passar ditt husvagnsliv, så blir tiden inomhus både
enklare och mysigare.

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

Nackkudde och komfortkudde

Extra kuddar 40 x 40 cm

Stor kyl och separat köldfack

Vädringslucka

Förbränningstoalett

Kökslucka Mekong teak istället för vit

Praktiskt sängskåp eller fast överbädd

Induktionshäll

Instegshandtag

Truma ACC 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!
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T I L LV A L

Insidan

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

• 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
• Cityvatten

Resårbotten med bäddmadrass DeLux

Ugn och/eller mikro med grill

Mini Heki

• Kromad handdukstork
• Nackkuddar med broderad Polarbjörn
• Elgolvvärme
• Köksrails
• Mikro med grill
• Router och utvändig antenn
• Väggfäste med dubbelarm, för tv
• Extra hyllor i garderob (bakgavel)
• Lådor under våningssäng i BK
Några tillval passar endast vissa modeller

Vikdörr

Tvådelat draperi till våningssäng

Handdukstork

POLAR 2016
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T I L LV A L

Stort & smått på

UTSIDAN

Ett Polarliv innebär ofta mycket tid utanför vagnen. Här presenterar vi smarta och
populära tillval som gör utelivet lite enklare.

Lastlucka på utsidan gör att du smidigt får med dig din campingutrustning.

Cykelställ så att du lätt får med dig cykeln på resan. Stället rymmer två cyklar och passar perfekt om du vill ta en tur.
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Mover flyttar automatiskt vagnen, utan dragbil, vid finjusteringar.

Dörr med fönster finns som tillval och ingår i Svit-paketet.

T I L LV A L

U T V Ä N D I G A T I L LV A L

Gasolomkopplare kopplar automatiskt om till reservflaskan,
när den första tar slut.

Utvändig dusch är perfekt om du 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

•

Utvändig dusch

•

Laddningsbooster

•

Gasolomkopplare

•

Parabol

•

Gasoluttag i koffert

•

Backvarnare

•

Lastluckor

•

Stor taklucka fram

•

Kulkopplingslås

•

Fälgar med svart dekor

Utsidan

E T T U R VA L AV VÅ R A

eller i koffert

Några tillval passar endast vissa modeller

Gasoluttag i koffert 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.
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TA D E L AV P O L A R

DET SA KLICK
– mitt under ett skyfall!
Du hittar bloggen på: polarfamiljen.bloggplatsen.se

Familjen består av mamma Ingela, pappa Martin och
dottern Sophie Nilsson. De bor utanför Kristianstad i
Skåne, men reser gärna både ofta och långt med sin
Polar.
Störtförälskade
Allt började med att det regnade.
– För sex år sedan skulle mina föräldrar titta på
en husbil och vi följde med, berättar Ingela. Då kommer den en rejäl störtskur, så vi hoppade in i första
bästa husvagn för att söka skydd – en Polar 550 GLE
från 1988.
– Vi blev faktiskt störtförälskade och köpte vagnen så fort det slutade regna, säger hon och skrattar.
Många mil med vagnen
Familjen hade provat på husvagnslivet tidigare – men
i en ganska skruttig vagn för 3 000 kr.
Men nu tog det fart. Sedan dess är de ute med sin
Polar nästan varje helg, både sommar och vinter, och
kör ungefär 1 500 mil varje år. Dottern älskar camping
och tjatar aldrig om att få stanna hemma.
– Nej, hon protesterar varje gång vi ska packa ihop
och åka hem istället, berättar Ingela.

De blev förälskade i en Polar när de sökte skydd under en rejäl regnskur. En halvtimme
senare var de Polarägare – och det har familjen Nilsson aldrig ångrat.
CTX är drömvagnen
Några år senare var det dags att byta upp sig. Denna
gång blev det en begagnad men fräsch Polar 620 CTX
från 2002.
– Det här är vår drömvagn – eller drömplanlösningen, förklarar Ingela. Den passar oss perfekt, även
om vi nog väljer en storlek större när det är dags att
byta.
Nu hade de fått en riktigt lyxig – ja, nästan snobbig – vagn. Det är därför vagnen heter Snobben. Det
är det många som vet, för familjen har en uppskattad
blogg som heter Polarfamiljen och handlar om allt
från livet med en Polar husvagn till tips på campingar,
lekar i bilen, mat och mycket annat.
Dessutom är pappa Martin riktigt duktig på att
köra och slåss om medaljerna i körtekniktävlingar
som kallas Caramba.
Inget slår Polars kvalitet
Men varför fortsatte familjen att köpa Polar, kan man
ju undra.
– Vi har tittat på många, många vagnar, säger
Ingela. Men ingen slår Polars kvalitet! Det märks inte
minst på vintern.

– Och eftersom Martin i grunden är snickare skulle
han aldrig nöja sig med en ”plastig” vagn, lägger hon
till. Dessutom tycker de att Polar är rymligare, bl a
eftersom mittgången är lite bredare än i många andra
vagnar.
– Det gör stor skillnad om man har hundar och
ungar i vagnen, hävdar hon.
Det är också utrymmet som gör att familjen aldrig
ens funderat på husbil.
– Nej, det är för trångt, säger Ingela direkt. Dessutom vill vi kunna ta bilen på en utflykt och lämna
kvar vagnen ibland.
Sommar som vinter
Sommaren med Snobben är ganska uppbokad. Vänner ska besökas, Martin ska tävla och snart utökas familjen med en liten Kooikervalp som dottern Sophie
vill träna agility med så småningom.
Förra vintern ställer de upp vagnen för vintercamping i Vetlanda och var mer än nöjda. Så det kan
mycket väl bli en favorit i repris denna vinter.
Om du ser en Polar 620 CTX med dekalen ”Polarfamiljen” bakpå, så vet du att det är familjen Nilsson
som är ute – igen.
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D I G I TA L T E K N I K

DU STYR DIN POLAR
VIA SKÄRMEN

Sunt förnuft

OCH TEKNIK
På Polarfabriken i Dorotea har ingen tummen mitt i handen. Tillsammans skapar
vi allt från små smarta detaljer som inte ens syns i den färdiga vagnen – till tekniska
funktioner som du som kund kommer att gilla.
Från en tryckkänslig skärm styr du i princip hela
din vagn.

Systemet låter dig enkelt hålla koll på tanknivåer
och batteristatus.

Polar 2.0 – teknik som funkar
Mitt i vagnen sitter en tryckkänslig skärm, ungefär som i en
smartphone. Därifrån styr du i princip hela din vagn, t ex lamporna, pannan, elgolvvärmen, varningsljus och vattenpump.
Dessutom kan du se batteristatus och nivåerna i färskvatten- och
gråvattentankarna.
Mobile Multi Control – styr allt med en app
Som tillval finns Mobile Multi Control som ger dig möjligheten
att styra flera funktioner med en app i mobilen.
NYHET: Ny router & utvändig antenn
I år har Mobile Multi Control förbättrats ytterligare tack vare vår
nya router, som är stabilare och förstås klarar 4G. Tillsammans
med en ny, utvändig antenn får du också bättre täckning

Ljusstyrkan justeras individuellt för varje
ljuspunkt.
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Om du sätter ett sim-kort i routern kan du sedan fjärrstarta pannan, justera temperaturen, slå på kylen och aktivera inbrottslarmet via sms. Dessutom får du tillgång till gps-spårning.
Den nya routern och utvändiga antennen följer med i Svitpaketet och kan fås som tillval i övriga vagnar.

Nivellering,
som placerar
vagnen vågrätt

Koffert- /lastluckebelysning
Info om
batterispänning,
vattennivåer mm
Dimning av
belysning
Fjärrstyr vagnen
via sms
On/Off

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

Personliga Polar
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.
VÄRLDENS FÖRSTA CAN BUS-TEKNIK!

I alla Polarvagnar finns världens första CAN bus-elsystem för husvagnar. CAN står för Control Area Network och gör att vi kan bygga in
nästan vilka funktioner som helst. Systemet sparar också många extra
kilon, eftersom det minimerar kabeldragningen.

På vår hemsida 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.
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.
Skapa din drömvagn på polarvagnen.com eller i vår app för surfplattor.
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P O L A R K VA L I T E T

Några exempel på

POLARKVALITET

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 – och formpressas i ett enda stycke.
VISSTE DU ATT:

Polar är
ISO-certifierade
– ett bevis på
vår höga kvalitet
genom alla led.
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När reslusten infinner sig ska varken väder eller årstid
sätta stopp. I en Polar får du marknadens tjockaste
isolering, 37 mm EPS i väggar och 44 mm i golvet. Det är
en viktig skillnad, både sommar och vinter.
Vi bygger själva alla inredningsdetaljer, som skåp, sängar,
garderober och diskbänkar. Sedan är det en enda montör
som monterar allt på plats. På så sätt kan vi säkerställa
en hög kvalitet genom hela produktionen. Självklart
köper vi in allt material så lokalt som möjligt.

P O L A R K VA L I T E T

CHASSI MED STÅLTORSION

KLOCKREN KÖRKÄNSLA

Varenda vagn täthetstestas!
I vår klimatkammare täthetstestar vi 100 procent av
alla husvagnar som rullar ut ur vår fabrik – det är vi
ensamma om i branschen!
För snart tio år sedan byggde vi en egen klimatkammare där varenda vagn hårdtestas i ett omfattande
täthetstest under en hel timme – med en riktigt petnoga kontrollant inne i vagnen! Andra tillverkare gör
fortfarande bara stickprov bland sina vagnar.

Den viktiga lastvikten
Vårt chassi och våra materialval skapar förutsättningar för en stabil och hållbar vagn med generösa
lastvikter.

En Polar är trevliga att åka runt med på
vägarna, tack vare ett chassi med ståltorsion, som ger fantastiska köregenskaper
jämfört med andra som har gummitorsion.
Till det kommer ett styrsystem som också
ligger i branschens framkant när det gäller
teknik och användarvänlighet.
– Det spelar ingen roll hur vägen ser ut.
Den följer med, eftersom axeln sitter rätt
placerad och har ståltorsion som gör att
vagnen går perfekt i både kurvor och på
gropiga vägar.
Eva och Sten-Ove Larsson, Umeå– Polar 730 TR DB
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POLARSERVICE

DET
LILLA EXTRA
För drygt 50 år sedan blev en Polarkund stående. Polars
grundare Bertil och Håkan tog rätt reservdel, åkte till
flygplatsen, flög till kunden, lagade vagnen – och åkte
hem igen.
Den här historien är alldeles sann – och kommer för alltid att vara vår
ledstjärna för de vi kallar god service och kvalitet.
Idag finns det auktoriserade serviceverkstäder över hela landet – som
regelbundet deltar i serviceutbildningar på Polarfabriken.
Eftersom en Polarvagn håller länge har vi reservdelar i minst tio år.
Mitt emot fabriken i Dorotea finns vårt reservdelslager, med ungefär
10 000 reservdelar och tillbehör – vissa ända ifrån 1977. Så känn dig
trygg, om nu olyckan är framme.
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POLARANDAN

DOROTEA
– GUDAGÅVAN

Polar byggs i den lilla norrländska orten Dorotea. Namnet Dorotea
är grekiskt och betyder gudagåva. Det försöker vi leva upp till!
I fabriken finns över 50 års kunnande om konstruktion och teknik, finsnickeri och design. Dessutom har vi kuskat många mil på vägarna, sommar som vinter. Vi kan ärligt
säga att vi vet vad som krävs för att du ska kunna njuta full ut av ledigheten. Därför är
Polar Sveriges mest köpta husvagn genom tiderna.
Polarandan
Kanske följer det där med gudagåvan med till Polarägarna också. Det är nämligen
trevligt folk, som känner en särskild gemenskap. Det är lätt att skaffar sig Polarvänner, som gärna delar smarta tips och förstår något som inte alla förstår – den speciella
kärleken till frihet.
Vi har ju mycket gemensamt. Behovet av att få röra på oss, vara nära naturen, liksom
en viss svaghet för snygg design och smarta lösningar. Dessutom gillar vi att göra en
bra investering. En Polar har nämligen ett högt andrahandsvärde.
Så häng med. Du kan t ex gilla Polarvagnen på Facebook, gå med i din lokala Polarklubb eller i Facebook-gruppen ”Vi som har en Polar husvagn”.
Välkommen in i Polars värld!
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POLARSERVICE

Garantier

GER DIG TRYGGHET
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 ett högt värde
den dag den ska säljas eller bytas mot en ny.
N Y VA G N S G A R A N T I

de två första åren ger dig som ägare

G E N OGME

en extra trygghet.
T ÄT H E T S G A R A N T I

i hela sju år följer alltid med din nya

husvagn från Polar.
Även den bästa produkt behöver service och omtanke för
att du ska kunna fortsätta njuta av den. För att garantin
ska vara giltig förutsätter den årliga kontroller. Vänd dig
gärna till någon av våra auktoriserade serviceverkstäder, som också berättar om både förtjänster och fel för
oss – så att Polar kan bli ännu bättre.
och hjälper dig med råd och reservdelar
så långt det bara är möjligt. I de flesta fall kan vi ordna
fram reservdelar i tio år – i vissa fall ännu längre.
V I F I N N S K VA R

OBS! Garantierna kan skilja sig åt mellan olika länder. För fullständiga
villkor ber vi dig kontakta närmaste auktoriserade återförsäljare eller
läsa på polarvagnen.com.
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ISO-STANDARD

ISO 9001:2008 betyder att produktion,
säljprocess och eftermarknad är kvalitetssäkrat enligt ISO-standard – helt i linje med
våra tankar om kvalitet, som vi haft ända
sedan starten 1964.

POLARANDAN

Åk in till en

ÅTERFÖRSÄLJARE!
Det finns många val och tillval för att din Polar
ska bli så personlig som möjligt. Men ibland är
det inte så lätt att förstå hur det slutliga resultatet verkligen blir.
är det hög tid att kontakta
en av våra återförsäljare. Tillsammans kan ni gå igenom
prislistan, med alla modeller och planlösningar – plus en
checklista med standardutrustning, paket, val och tillval
samt de skåpslösningar som du kan välja mellan.
HAR DU LÄST SÅ HÄR LÅNGT

Om du vill kan du börja på polarvagnen.com där du kan
se modeller, planlösningar, val och tillval. När du är nöjd
skickas dina val till din närmaste återförsäljare, som hör av
sig med ett kostnadsförslag. Du kan också skriva ut sammanställningen och besöka din återförsäljare när det passar dig. Lycka till!
Katalogen är producerad av Ord & Co i Umeå, fotograferad av Andeas Nilsson, Edelphoto, Gösta Wendelius, Johan Abelson, Samuel Pettersson och iStockphoto och tryckt av Åttafyrtiofem, Västerås.
Vi skickar ett stort TACK till Åhléns i Umeå för lån av rekvisita och till alla Doroteabor som alltid ställer upp på bästa sätt. Vi reserverar oss för ändringar och eventuella tryckfel.
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PLANLÖSNINGAR

Polar
LITEN LATHUND

560

Polar

590

LB Två separata
enkelsängar
DB Dubbelbädd
CTH Dubbelbädd med
toalett i bakre högra
hörnet
TDB Tvärställd dubbelbädd mot vagnens bakre
vägg

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

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

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

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

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

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

DBD Dubbelbädd och
liten dinett

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

BK Barnkammarvagn
BR Barnrum
TDS Tvärställd
dubbelsäng
TR Vagnsbrett badrum
CTX Toalett i bakre
hörnet, extra sittgrupp i
mitten av vagnen
TRX Vagnsbrett badrum,
extra sittgrupp i mitten
av vagnen

Polar

620
560 DBD
SÄNG 198x135/120 cm
SITTGRUPP 160/132x225 cm
LITEN SITTGRUPP 198x64 cm

Polar

520

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

620 LB
SÄNGAR 2 st 198x90
SITTGRUPP 160x225 cm

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

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

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

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

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

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

620 DBD
SÄNG 198x135/120
SITTGRUPP 160x225 cm
LITEN SITTGRUPP 198x64 cm

PLANLÖSNINGAR

Polar

Polar

730

650
650 LB
SÄNGAR 2 st 198x90
SITTGRUPP 160/132x225 cm

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

650 DBD
SÄNG 198x135/120
SITTGRUPP 160/132x225 cm
LITEN SITTGRUPP 198X64 cm

650 BR
SÄNG 198x145/130 cm
SITTGRUPP 160/132x225 cm
LITEN SITTGRUPP 193x90

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

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

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

650 TR LB
SÄNGAR 198x90 cm, 190x90 cm
SITTGRUPP 160x225 cm

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

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

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

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

730 CTX BK
SÄNG 198x145/130 SÄNGAR 2 st 193x81
SITTGRUPP 188x160/225
LITEN SITTGRUPP 193x60 cm

Polar

Polar

680

840
680 TR DB
SÄNG 198x135/120 cm
SITTGRUPP 160x225 cm

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

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

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

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

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

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

680 BR
SÄNG 198x135/120, 2 st 183x79/75
SITTGRUPP 160x225

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

840 TRX LB
SÄNGAR 2 st 198x90 cm SITTGRUPP 160x225 cm
LITEN SITTGRUPP 195x74 cm
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Välkommen till

Hos oss får du hjälp att välja din Polar.

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

A RT. N R 8 0 20 3 6

Som du vill ha den.

