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KOMFORT & KVALITET – I ALLA VÄDER

På fabriken i lappländska Dorotea kan vi nästan allt om vinter och mobilt boende. Med över
50 års erfarenhet av husvagnar kan vi förstås
också bygga riktigt bra husbilar, med samma
höga Polarkvalitet.
I våra husbilar bor du bekvämt året runt – med både praktiska och finurliga finesser som gör campinglivet extra trevligt.
Äkta hantverk ger dig kvalitet
Till skillnad från andra i tillverkare bygger vi först golv, väggar
och tak – innan vi monterar inredningen. Därför är komforten bättre, eftersom varje centimeter är noga planerad, med
noggranna val av material och utrustning.
I vårt eget snickeri bygger vi alla inredningsdetaljer, som
sängar, skåp och kök. Dessutom är det en och samma montör
som ansvarar för hela inredningen. Det borgar för högre kvalitet genom hela produktionsledet!
En husbil från Polar är med
andra ord ett äkta hantverk
– från världens nordligaste
husbils-fabrik!
Tony Ekström, vd

TA D E L AV P O L A R

PAR I
POLARKVALITET
Frihet handlar ju om att kunna göra vad man vill,
när man vill. Därför fungerar din Polar husbil i alla
väder.
När du stannar vill vi att du ska ha det bra, oavsett om solen lyser
eller vinterkylan biter. Väljer du Polar kommer du att märka skillnaden om du är en vintercampare – men också när solen gassar
utanför!
Inför 2017 har vi putsat på detaljerna i vår kollektion som består
av Polar Grizzly och den lite större Polar Kodiak. Vi har helt enkelt
förfinat våra redan utmärkta husbilar som fått överväldigande respons – inte minst av våra nöjda kunder
Polars husbilar är den perfekta basen för ditt fria liv. Året runt.
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SNABBFAKTA
Utvändig längd: 740 cm
Invändig längd: 570 cm
Totalvikt, max: 4250 kg
Bostadsyta: 12,5 m2

SMART & SMIDIG
Polar Grizzly är flexibel och bekväm, i ett snyggt och smidigt format. Den är
naturligtvis byggd för året runt-bruk, så att du enkelt tar dig fram på såväl
nordiska vintervägar som slingriga serpentinvägar runt Medelhavet.
I grunden är Polar Grizzly en halvintegrerad husbil byggd på ett tvåaxlat chassi från välkända
Fiat/Alko, med ABS-bromsar. Den finns i tre varianter, varav två har ”garage”, som ger dig extra
gott om förvaring som du når via en generös, utvändig lucka. Så fundera över hur du lever ditt
mobila liv och välj det som passar dig bäst.
Entrén
Direkt innanför dörren finns vår populära instegsgarderob för skor och ytterkläder. Sedan ställer
du fötterna på det varma, sköna golvet. Hela husbilen har vattenburen golvvärme och den fina
golvmattan i mörkgrått klinker bidrar till en känsla av rymd.

P O L A R G R I Z Z LY

I det smarta köket kan du välja till en induktionshäll.

Fräscht och smart kök
Köket har fräscha, vita lådor och köksbänkar. Här
finns en stor kyl med köldfack och 4-lågig gasspis som
standard. Titta på tillvalen induktionshäll och Tectower, den sistnämnda innehåller bl.a. gasolugn.
Sovrum & toalett
I Grizzly med garage är sovdelen upphöjd. Golvets
nivåskillnad bildar ett trappsteg så att det är lätt att ta
sig i och ur sängen. Välj två enkelsängar eller en dubbelbädd.
Två sidofönster ger bra ljusinsläpp. Men om du vill
slippa morgonljuset drar du ner rullgardinen som är
inbyggd i fönsterkarmen. Vill du sova med öppet fönster finns inbyggda myggnät.
I Grizzly TM DB och TM LB får du vår nya toalett med
integrerad dusch. Välj till en gasoldriven förbränningstoalett så blir tömningen ett rent nöje! I TR LB,
finns plats för ett stort toalettrum över hela husbilens
bredd.

I sovdelen kan du välja mellan enkelsängar eller dubbelbädd.

Rustik inredning
Inredningen är rustik, med väggar och luckor i
mekongteak. De rymliga överskåpsluckorna är elegant tonade och har en rand i borstad aluminium.
I förarhytten finns belysningspunkter och sittgruppen
har flera läslampor – en viktig detalj för stämningen,
som också ger bra ljus i hela husbilen.
För två – eller fler
Polar Grizzly är perfekt för två, men är förstås planerad så att du kan vara flexibel om du bjuder in gäster.
Genom att vrida de bekväma kaptensstolarna får fem
personer plats runt middagsbordet. Sittgruppen är
också bäddbar.

POLAR GRIZZLY TM DB Upphöjd dubbelbädd med sittgrupp
POLAR GRIZZLY LB Separata enkelsängar med sittgrupp

POLAR GRIZZLY TM LB Upphöjda enkelsängar med sittgrupp

POLAR GRIZZLY TR LB Enkelsängar med sittgrupp
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SNABBFAKTA
Utvändig längd: 840 cm
Invändig längd: 670 cm
Totalvikt, max: 5000 kg
Bostadsyta: 14,7 m2

STOR & RYMLIG
Polar Kodiak är Grizzlys storasyster och byggd för dig som vill ha det extra
bekvämt. Här får du ett riktigt bra, mobilt semesterboende redan i standardutförande. Men dessutom finns det ju en hel del trevliga tillval!
Kodiak är en halvintegrerad husbil, byggd på ett treaxlat chassi. Den har en väl tilltagen lastvikt
och bra lastutrymmen. Här kan du välja till den nedsänkbara sängen, som många gillar.
Husbilen har vattenburen golvvärme i både boendedel och förarmiljö. Värmen kan regleras individuellt, så att du t ex kan ha det svalare i sovdelen än resten av husbilen.
Entrén
Direkt innanför dörren finns vår populära instegsgarderob för skor och ytterkläder. Sedan har du
fyra planlösningar att välja mellan.

POLAR KODIAK

POLAR KODIAK LB LR Separata enkelsängar med livingroom

POLAR KODIAK DS LR Dubbelsäng med livingroom

Loftsängen i sovläge – rymlig och ljus tack vare takfönstret fram.
Som vanligt sover du gott på våra sköna madrasser.

L-formad soffa i Living Room. Till höger sideboardet där tv:n kan
sänkas ned om du vill ha en extra bänk istället.

Sovrum & toalett
I sovdelen väljer du mellan enkelsängar eller fristående dubbelsäng. Under sängarna finns ett extra
förvaringsutrymme, som du når genom att lyfta på
madrassen.

Ovanför Living Room kan du också välja till den elektriskt, nedsänkbara loftsängen, som klarar 300 kg.

I anslutning till sovdelen hittar du separat toalett
och dusch, placerade på varsin sida av rummet.
Sittgrupp, Living Room & loftsäng
I den främre bodelen kan du välja bäddbar sittgrupp
eller Living Room (LR).

Kompletta köket
Kodiaks kök är placerat mitt i husbilen. Det är välutrustat med dämpade luckor, riktade spotlights, takluckor och ett rundat vitrinskåp. Här finns också kyl
och köldfack.

POLAR KODIAK LB SG Separata enkelsängar med sittgrupp

POLAR KODIAK DS SG Dubbelsäng med sittgrupp

Middagen tillagas på en fyrlågig spis – med induktionshäll som tillval. Väljer du till vår exklusiva Tec
tower får du också en gasolugn.

Living Room har en L-formad sittgrupp med ett sideboard som passar perfekt för tv. Men tack vare en
smart lösning kan du också gömma tv:n om du vill
duka fram en flott frukostbuffé istället.
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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
Från en tryckkänslig skärm styr du i princip hela
din husbil.

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 husbilen – till tekniska
funktioner som du som kund kommer att gilla.
Polar 2.0 – teknik som funkar
I husbilen 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.

Systemet låter dig enkelt hålla koll på tanknivåer
och batteristatus.

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.

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 är tillval.
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Nivellering,
som placerar
huslbien vågrätt

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

POLAR KODIAK

NYHET! Det kompakta toalettrummet med integrerad
dusch finns i Polar Grizzly TM LB och TM DB

NYHET! I nya Polar Grizzly TM LB och TM DB får du också
ett stort lastutrymme.
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S TA N D A R D U T R U S T N I N G

STANDARDUTRUSTNING GRIZZLY OCH KODIAK

• Fiat 2,3 liter, 130 hk motor

boendedel för uppvärmning

• Växellåda 6 växlar manuell

• Insynsdraperi i kupé

• Fiat 2-axligt Maxichassi (Grizzly)

• Lastlucka 1 st (Gizzly TM)

• Fiat 3-axligt Maxichassi (Kodiak)

• Lastluckor 2 st (Gizzly TR)

• Förstärkta däck

• Serviceluckor 3 st och lastluckor 3 st (Kodiak)

• Lackerade stötfångare fram

• Garagedörr höger (Grizzly TM)

• 115 aH batterikapacitet i bildel

• Lastlucka för gasolflaskor

• 160 aH generator

• Taklucka bodel 40x40

• 60 l bränsletank

• Taklucka tvättrum 28x28

• ABS låsningsfria bromsar

• Tonade dubbelfönster, öppnings-

• EBD elektronisk bromskraftsöverföring

bara, med myggnät och rullgardin

• Trådkorgar på skena och draglådor under
en säng bak (Grizzly TM & Kodiak)
WC/VVS
• Toalettutrymme med kassettoalett,
elektrisk och vridbar samt handfat
• Dusch – integrerat, i badrum eller
separat (beroende på modell)
• Trallgolv i dusch (Grizzly TM & Kodiak)
• 100 l färskvattentank och 100 l
frostfri spillvattentank
E L / T V/ S Ä K E R H E T

• Airbag vid förar- och passagerarplats

• Myggnätsdörr

• Elcentral 230 V, 16 aH med jordfelsbrytare

• Fjärrstyrt centrallås förarmiljö

• Elektrisk köksfläkt med kolfilter

• Polars unika Canbus elsystem, touchmodell

• Elfönsterhissar
• Svängbara kaptensstolar med
höjdjustering och dubbla armstöd
• Skydd under framstolar
• Metallicfärg
BODEL
• Isolering väggar/tak 37 mm, golv 44/33 mm
• Panna Alde 3020 Compact med
12 V cirkulationspump
• Alde elektronisk styrpanel i färg
• Elpatron 230 V/3 kW, 3-stegs gasdel, 5,5 kW
• Varmvattenberedare
• Vattenburen golvvärme, individellt
reglerbar med shuntsystem
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• Extra konvektor mellan hytt och

POLAR 2017

KÖKET
• Gasolspis, 4-lågig
• Kyl 155 l med köldfack 35 l
• Draglådor mjukstängande
• Utdragbar skärbräda och skärbräda över diskho
• Öppningsbart köksfönster

• Nivåmätare för vatten- och avloppstank med tiostegsindikering
• Batteristatus
• Inne- och utetermometer
• Styrning av alla LED-ljuspunkter
• Dimmer för taklampor, ljusslingor och -paneler
• 105 aH batterikapacitet i bodel

ÖVRIGT

• Kombiladdning bil- och boendedelsbatteri

• Garderob

• Läckindikator för gasol

• Instegsgarderob

• Garderobs- och lastrumsbelysning

• Sittgrupp bäddbar (Grizzly TM, TR & Kodiak SG)

• Gardiner och sittgrupp i tyg

• L-formad sittgrupp med TV-bänk (Kodiak LR)
• Överskåp fram
• 14 cm resårmadrass
• 3 cm bäddmadrass med kallskumskärna

STANDARD

BILDEL

T I L LV A L O C H P A K E T

TILLVAL GRIZZLY OCH KODIAK

• Fiat 2,3 L 150 hk Euro 6

• ACC takmonterad

• Fiat 3,0 L 180 hk Euro 6

• Frostvakt för värmesystemet

• Automatlåda

• Värmeväxlare Alde (kräver

• Aluminiumfälgar 16”

Webasto motorvärmare)

• Stänkskydd bak o fram

• Garagedörr vä (Grizzly TM & Kodiak)

• Stödben

• Taklucka Heki Midi Style i bodel

• Innerskärmar av plast

• Miniheki i sovrum 40x40

• Generator 180 A

• Omnivent i sovrum 40x40

• Bränsletank 125 L

• Gasolomkopplare DUO Comfort

• ESP Traction/ASR Antispinn

(anslutningsslang för en gasolflaska

• Farthållare

• Gasolvarnare

• Ytterbackspeglar elstyrda och eluppvärmda

• Solcell 100 W, med laddningsregulator

• Webasto motorvärmare med tidur

• Centraldammsugare

• Värmebooster

• Sittgrupp i skinn

• Varselljus LED belysning

• Router

• ACC i förarmiljö

• TV-fäste

• Skyview, takfönster över förarplats

• Bäddmadrass Super De Luxe

• Multimediaspelare med backkamera,
GPS, CD, radio, Mp3,
• Klädsel för kaptensstolar, tyg
eller skinn med Polarlogo
• Stolsvärmning för kaptensstolar
(kräver klädda kaptenstolar)

KÖK
• Gasolspis/Induktionshäll (Grizzly TM & Kodiak)
• Tectower med kyl 155 L, köldfack

• Skyview

• Handdukstork

• Aluminium fälgar 16”

• Formsydda

• Stänkskydd

mattor i kupén

fram och bak
• Bäddmadrass

• Spegel med
Polarlogga

Super De Luxe

VINTERPAKET
• Webasto värmare

• Vintertäcke

• Värmeväxlare

• Frostvakt

• Uppvärmda stolar

• Värmebooster

CHASSIPAKET
• Elektriskt uppvärmda ytterbackspeglar
• Farthållare
• ESP Traction/ASR Antispinn
• Luftkonditionering förarmiljö ACC

35 L och gasolugn
WC/VVS

MULTIMEDIAPAKET

• Formsydd matta i kupé

• Förbränningstoalett Cinderella (Grizzly TM)

• Matta – dubbelgolv SG

• Handdukstork

• Isolerat draperi kupé

• Toalettspegel med Polarlogo

• Multispelare/CD/Radio/MP3/GPS/backkamera

• Markis L=4 m utfall 2,75 m

• Cityvatten

• Förberedd för radio med högtalare

• Cykelhållare, 2 cyklar

• Utvändig dusch

• TV-fäste, 230V, koaxial höger sida fram

• Vintertäcke

PAKET

BODEL

TILLVAL

BILDEL

KOMFORTPAKET

• Router
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VÄ L J T E X T I L I E R

HEMKÄNSLA
Få saker sätter så mycket känsla i inredningen som textilier. Det är nu du sätter din
egen personliga stil på klädsel och gardiner – och skapar den hemkänsla du vill ha.
Eller, ska vi säga bortakänsla?
Tyg: Fårö, grå Gardin: Sanne, grå/svart/vit

Tyg: Järpen, brun blomma Gardin: Inga, brun/vit

Tyg: Särna, blå med sprund Gardin: Edit, blå/vit

Skinn: Sunndal, ljusbeige – tillval Gardin: Heidi, brun/beige/guld

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

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

Skinn: Akka, svart – tillval Gardin: Alice, vit/grå/svart
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VÄ L J T E X T I L I E R

Bakom kaptensstolarna finns en praktiskt mörkläggningsgardin för t ex ostört tv-tittande.

Överkast: grå

Överkast: beige

Draperi: grå

Draperi: beige

De upphöjda sängarna ger plats för stort, utvändigt garage. Överkast i beige.
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GARANTIER

KA
MNP
KAM
PA

F ISNBAONLSAG
B
G E N OGME N
F IONMA N

NYBILSGARANTI – Två års fabriksgaranti och vägassistans
TÄTHETSGARANTI – Sju års täthetsgaranti följer alltid
med din nya husbil från Polar*. Det enda som krävs är att
du årligen gör en täthetskontroll av din Polar. Även den
bästa produkt behöver ju service och omtanke!

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.
* Våra garantier och villkor kan skilja sig mellan olika länder. För
fullständiga villkor ber vi dig kontakta närmaste auktoriserade
återförsäljare.
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TA D E L AV P O L A R

Våra innovationer och erfarenhet gör

POLARLIVET ENKLARE
GODA SKÄL
ATT VÄLJA POLAR

• marknadens tjockaste
isolering
• eget snickeri ger hög kvalitet
genom hela processen
• äkta hantverk – en person
bygger inredningen från ax
till limpa
• året-runt-produkter
• tuffa vinterklimat att testa
i alldeles utanför fabriken
• stort reservdelslager
• bra garantier
• tryggt köp
• kunniga återförsäljare
• bra finansieringsmöjligheter
• högt andrahandsvärde
• 50 års erfarenhet

Unikt elsystem
Polar har utvecklat ett eget, unikt elsystem så att du
kan sköta all el från en enda display. Där kan du programmera ljus och värme – och ha total koll på avloppstanken, batteriet och vattentanken!
Marknadens tjockaste isolering
Vi vet att det krävs ordentlig isolering för att du ska
kunna använda husbilen året runt. Väggarna byggs
med sandwichteknik – som vi var först med och som
många tagit efter.
Sandwich innebär att väggar, tak och golv byggs upp
i lager med plywood, isolering och aluminiumplåt.
Isoleringen i Polars väggar och tak är 37 mm EPS och
44 mm i golven. Det är marknadens tjockaste isolering.
Varm, tät och väl ventilerad
För din komfort finns det ytterligare några faktorer
som spelar roll – som tätningslisten, fönstren och
golvvärmen. P-fogen är vår egenutvecklade tätningslist som överlappar karosselementen, med flera tätningar för oslagbar täthet. För bästa isoleringsförmåga använder vi P6-fönster med fönsterkarmar
tillverkade i polyuretan.

Dessutom har Polars husbilar golvvärme av samma
typ som används i vanliga hus. Slingor under hela golvet ger en bra värmespridning och en med behaglig
känsla även om du är barfota.
Polar har en egen anläggning för ventilationsprov där
vi testar hur varenda liten förändring inne påverkar
luftströmmarnas väg.
Polarservice – vi håller vad vi lovar! 		
Att köpa en Polar husbil är en trygg investering. Vår
långa erfarenhet, våra kunniga återförsäljare, vårt
stora reservdelslager och våra garantier är din trygghet – under lång tid framöver.
Besök 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.
Börja på polarvagnen.com där du kan se modeller,
planlösningar, val och tillval. Trevlig resa!
Katalogen är producerad av Ord & Co i Umeå, fotograferad av Andreas Nilsson, och
Gösta Wendelius 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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Välkommen till

Hos oss får du hjälp att välja din Polar.

A RT. N R 8 0 20 3 8

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

