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HUSVAGNAR

MADE IN
NORRLAND
Där klimatet är som tuffast och vägarna inte alltid är
de mest gynnsamma, där bygger vi våra husvagnar och
husbilar. Det betyder att du får en vagn som är byggd
för att stå emot det mesta – oavsett om det är väder eller
många timmar ute på vägarna. Varje vagn som lämnar
oss, täthetstestar vi för att säkerställa att just din
Polar klarar alla de utmaning som kommer i dess
väg. Det är vi ensamma om i branschen.

”VI BYGGER VÅRA
VAGNAR DÄR KLIMATET
ÄR SOM TUFFAST”

”SÅ NÄRA
HANDBYGGD MAN
KAN KOMMA”

HANTVERK SEDAN 1964.
I minsta detalj. Med stor precision. Extrem noggrannhet. Och med stolthet. Så bygger vi
våra husvagnar och husbilar. En Polar är ett hantverk. Ett verk skapat av människor och
till majoriteten byggd med händerna i vår moderna fabrik i den norrländska orten Dorotea.
Inom Polar har vi en speciell anda, gemenskap och en mentalitet som grundar sig i att vilja
göra ett bra arbete. Det sitter i väggarna och kommer från hjärtat. Ambitionen är alltid
att varje vagn vi tillverkar, ska vara marknadens bästa.
Ett bevis på att vi lyckats är att hela 80 % av alla Polarvagnar som någonsin tillverkats,
fortfarande rullar på vägarna. En Polar är inget annat än äkta norrländsk kvalitet.

”I KLIMATKAMMAREN
TESTAR VI ALLA VAGNAR
OCH KAN DÄRFÖR LÄMNA
7 ÅRS TÄTHETSGARANTI”

36 000 LITER VATTEN
OCH STORMVINDAR.
Vi vet vad som krävs för att du ska kunna bo var du vill, året runt. Alltid med samma
behagliga inomhusklimat. Medan andra tillverkare gör stickprov, täthetstestar vi varje
vagn i vår klimatkammare. Där utsätter vi vagnen för 36 000 liter vatten och stormvindar
under en timme. Inne i vagnen har vi en kontrollant som gör fuktmätningar och säker-
ställer att alla kvalitetskrav uppfylls. Så, när din Polarvagn lämnar oss, vet vi med
säkerhet att den kommer klara alla utmaningar.

ÅRETS NYHETER.
I vår fabrik i Dorotea pågår ett ständigt utvecklingsarbete, där vi
tar fram nya innovativa lösningar och designar ny inredning.
Årets nyheter både syns och känns, och består både av ny interiör
och smarta funktioner. Här är några av 2018 års nyheter.
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NY NACKKUDDE
Hög komfort, enkel att justera till önskat läge.
Fästes med kardborre på baksidan av dynorna.

VIKTINTYG PÅ ALLA VAGNAR
Vi väger alla vagnar för att få fram vagnens
individuella vikt, inte bara en schablonvikt.

VRIDLÅS
På alla garderobsdörrar ingår vridlås
vid köp av någon vagn i serierna
Selected och Customized.

MODELLSERIER
Årets största nyhet och förändring, är
sättet du skapar din unika Polar-vagn
på. När du valt vagn och planlösning
har du tre modellserier att välja på
– Original, Selected eller Customized.
Varje modell innehåller noggrant utvald
utrustning och inredning, och därefter
kan du välja fritt bland våra tillval.
Mer om våra modeller finns på sid 52.

SKOTORK MED DROPPFAT
I skofacket vid ingångsdörren finns
en smart lösning för att torka skorna.

ERGONOMISKA SOFFDYNOR MED NY DESIGN
Längre sittyta och lutad rygg. De nya dynorna är ergonomiskt
utformade och designen är numera helt slät utan knappar.

NY DUSCHKABIN
Planlösning med vagnsbrett badrum, TR, har
en ny duschkabin med en modernare design.
LED-BELYSNING
I alla garderober och sänglådor med lastlucka
ingår LED-belysning vid val av modellserierna
Selected och Customized.

LÄNGRE LASTLUCKA SOM TILLVAL
På de flesta av våra vagnar kan du nu få en längre lastlucka,
perfekt att förvara utemöbler i, som stolar och bord.

EGENUTVECKLAD SKOTORK
Instegsgarderoben är utrustad med extra radiator och
skoupphängning för effektiv torkning.

Vi bygger din husvagn efter beställning, så utforma din vagn efter vad som passar just din familj och era intressen bäst, både vad gäller planlösning och inredning.

VÄLJ BLAND ÅTTA VAGNAR
OCH 46 OLIKA PLANLÖSNINGAR.
STORLEK PÅ VAGN
Alla vagnar presenteras utifrån storlek. Måtten på
vagnarna är innermåttet och det är också detta
mått som namnger våra olika vagnar.

PLANLÖSNING
Hur många sängplatser behövs? Hur mycket
packning ska rymmas? Ska vagnen vara anpassad
för specifika aktiviteter? Genom att välja bland
flera olika planlösningar kan du enkelt skapa en
vagn som uppfyller alla dina behov.

POLAR 520

POLAR 560

POLAR 590

SKILLNADEN MELLAN ENKELAXEL
OCH DUBBELAXEL
En enkelaxlad vagn har endast ett hjul på varje
sida och en dubbela xlad har två. Det som avgör
konstruktionen är främst vikten på vagnen. Alla
enkelaxlade vagnar väger alltså lite mindre och
passar därför också om din bil inte får dra så tungt.
Enkelaxlade vagnar är smidigare att hantera vid
exempelvis parkering, medan en dubbelaxlad går
stadigare på vägen.

POLAR 620

POLAR 650

POLAR 680

POLAR 730

POLAR 840

520

Liten men komplett
INVÄNDIG LÄNGD: 507 cm
BOSTADSYTA: 12,05 m 2
LÄNGD MED DRAGBOM: 711 cm

Vår minsta vagn, som genom den smarta planlösningen
både är rymlig och välutrustad. 520 är smidig att parkera
även när det är trångt och den tar sig följsamt fram på
slingriga vägar.

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

Vår mest köpta vagn
INVÄNDIG LÄNGD: 563 cm
BOSTADSYTA: 13,40 m 2
LÄNGD MED DRAGBOM: 767 cm

En ”lagom” stor vagn enligt många, då det här är vår
mest köpta modell. Flera olika planlösningar skapar
stor valmöjlighet. Här kan du få sängplatser åt alla
eller ett extra rymligt kök.
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560 LB

560 CTH

560 BK

SÄNGAR 2 st 198x90 cm
SITTGRUPP 160x132x225 cm

SÄNG 198x145/130 cm
SITTGRUPP 160x225 cm

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

560 TDB

560 DBD

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

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

590

Upp till åtta sovplatser
INVÄNDIG LÄNGD: 591 cm
BOSTADSYTA: 14,05 m 2
LÄNGD MED DRAGBOM: 795 cm

Lyxigt boende för två eller ett mysigt semesterhem för alla
familjemedlemmar. Välj mellan olika planlösningar med
bland annat barnkammarlösning, badrum lika brett som
vagnen och inspirerande kök i vinkel.
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590 LB

590 CTH

590 BK

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

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

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

590 DBD

590 TR DB

590 TR LB

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

SÄNG 198x135/120 cm
SITTGRUPP 160/132x225 cm

SÄNGAR 198x90, 190x90 cm
SITTGRUPP 160/132x225 cm

POLAR MADE IN NORRLAND

FISKESTUGA VID HELGEÅN,
KUNGSÅDRAN, LÖGDEÄLVEN,
FRÖTJÄRN OCH DREVVIKEN.
Våra vagnar har gott om förvaring för dina
fiskespön och draglådor, så det är bara att
välja den ”fiskestuga” som passar dig.

620

Gott om plats och smidig på vägen
INVÄNDIG LÄNGD: 619 cm
BOSTADSYTA: 14,72 m 2
LÄNGD MED DRAGBOM: 824 cm

En större vagn med hela nio olika planlösningar. Här finns
smarta förvaringsutrymmen som gör att du enkelt får med
dig allt för äventyr i skidbacken, på fisketuren eller stranden.
Trots sin storlek är den ett nöje att ha bakom bilen.

620 LB
SÄNGAR 2 st 198x90 cm
SITTGRUPP 160x225 cm

620 CTH

620 BK

620 DBD

620 TR LB

SÄNG 198x145/130 cm
SITTGRUPP 160x225 cm

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

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

SÄNGAR 198x90 cm, 190x90 cm
SITTGRUPP 160/132x225 cm

FAVORIT!
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620 TR DB

620 CTX

620 TR TDS

SÄNG 198x135/120 cm
SITTGRUPP 160x225 cm

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

SÄNG 198x142/126 cm
SITTGRUPP 160/132x225 cm
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Tvärställd
dubbelsäng

620 CTX BK

SÄNG 198x142/126 cm, 2 st 193x80 cm
SITTGRUPP 160/132x225 cm

650

Enkelaxlad bjässe
INVÄNDIG LÄNGD: 647 cm
BOSTADSYTA: 15,38m 2
LÄNGD MED DRAGBOM: 851 cm

Förra årets stora nyhet. Vår största enkelaxlade vagn har rum för
alla och kan till och med fås med ett separat barnrum längst bak,
vilket brukar uppskattas av alla i familjen. Reser ni utan barn, välj
en planlösning med lyxigt stort badrum, lika brett som vagnen.
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650 LB

650 BK

650 DBD

650 BR

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

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

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

SÄNG 198x145/130 cm, 2 st 183x79/75 cm
SITTGRUPP 160/132x225 cm
LITEN SITTGRUPP 193x45/50 cm

650 TR LB

650 TR DB

650 TR TDS

SÄNGAR 198x90 cm, 190x90 cm
SITTGRUPP 160x225 cm

SÄNG 198x135/120 cm
SITTGRUPP 160x225 cm

SÄNG 198x142/126 cm
SITTGRUPP 160x225 cm
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FAVORIT!

Tvärställd
dubbelsäng

680

Plats för allt och alla
INVÄNDIG LÄNGD: 675 cm
BOSTADSYTA: 16,05 m 2
LÄNGD MED DRAGBOM: 871 cm

Den perfekta vagnen när familjens medlemmar vill göra olika
saker samtidigt. Beroende på planlösning kan du välja att ha en
extra sittgrupp, separat barnrum, extra rymligt kök, stort badrum eller sovrum som känns avskilt från umgängesdelen.
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680 TR TDS

680 BR

680 TR DB BK

680 BK

SÄNG 198x142/126 cm
SITTGRUPP 160x225 cm

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

SÄNGAR 198x135/120 cm, 2 st 200x63/39 cm
SITTGRUPP 160x225 cm

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

680 TR DB

680 TR LB

680 CTX

680 CTX BK

SÄNG 198x135/120 cm
SITTGRUPP 160x225 cm

SÄNGAR 2 st 198x90 cm
SITTGRUPP 160x225 cm

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

SÄNG 198x145/130 cm, 2 st 193x81 cm
SITTGRUPP 160x225 cm
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SKI-IN, SKI-OUT I ÅRE,
SÄLEN, HEMSEDAL, IDRE,
VEMDALEN OCH TRYSIL.
Med vår skidlucka, skotork/pjäxtork,
vattenburna golvvärme och tjocka
isolering, så får du en perfekt fjällstuga.

730

Långliggarnas favorit
INVÄNDIG LÄNGD: 731 cm
BOSTADSYTA: 17,37 m 2
LÄNGD MED DRAGBOM: 927 cm

Att ha gott om förvaring är alltid skönt, speciellt om du ska vara
borta lite längre. Att det här är favoriten bland långliggarna är
därför inte konstigt. De väl tilltagna ytorna ger ett bekvämt
boende utan trängsel, oavsett vilken planlösning du väljer.
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730 TR LB

730 TR TDS

730 BR

730 BR VT

SÄNGAR 2 st 198x90 cm
SITTGRUPP 188/160x225 cm

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

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

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

730 TRX

730 TR DB

730 CTX BK

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

SÄNG 198x135/120 cm
SITTGRUPP 188/160x225 cm

SÄNGAR 198x145/130 cm, 2 st 187x81 cm
SITTGRUPP 188x160/225
LITEN SITTGRUPP 193x60 cm
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840

Lyxigt boende på 20 kvm
INVÄNDIG LÄNGD: 843 cm
BOSTADSYTA: 19,89 m 2
LÄNGD MED DRAGBOM: 1036 cm

Stort badrum, flera garderober, extra sittgrupp som
är bäddbar, rymligt och välutrustat kök. Oavsett vilken
planlösning du väljer, får du ett lyxigt och rymligt
semesterhem.

NYHET!

840 TRX LB

840 TRX BK

SÄNGAR 2 st 198 x 90 cm
SITTGRUPP 160 x 225 cm
LITEN SITTGRUPP 195 x 74 cm

SÄNGAR 198 x 135/120 cm, 2 st 198x81 cm
SITTGRUPP 160 x 225 cm
LITEN SITTGRUPP 193 x 60 cm

840 TRX TDS
SÄNG 198 x 142/126 cm
SITTGRUPP 160 x 225 cm
LITEN SITTGRUPP 195 x 74 cm
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PERFEKT
FÖR BARNFAMILJEN

MTB-STUGA VID ÅRE, JÄRVSÖ,
FLOTTSBRO, ISABERG
OCH VALLÅSEN
Välj cykelförvaring som tillval.
Så får du en praktisk MTB-stuga.

SKÅP, SÄNGAR,
GARDEROBER
OCH DISKBÄNKAR.
VI BYGGER INREDNINGEN I VÅRT EGET SNICKERI.
I vårt snickeri bygger vi inredningsdetaljerna själva och här arbetar människor
som brinner för att bygga med en kvalitet som består. Materialen är noggrant
utvalda och, i största möjliga mån, inköpta så lokalt som möjligt. För att kunna
garantera högsta kvalitet genom hela produktionen, är det dessutom en och
samma montör som monterar all inredning i hela vagnen.
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VARDAGSRUM
Ett rum med plats för allt och alla. Det är i den här delen av vagnen
som vi verkligen umgås och är tillsammans. Det är matrum, TV-rum
och vardagsrum i ett. Soffgruppen är utformad för att ge plats åt så
många som möjligt och du sitter garanterat skönt på den extra tjocka
sittdynan. Den kan även göras om till sovplats, och vips är det ett
extra sovrum.
Du väljer själv hur du vill att vardagsrummet ska se ut. Välj
mellan tyg eller skinn till soffan och klassiska gardiner med omtag
eller raka panelgardiner.

KÖK
Att laga mat på semestern ska både vara enkelt och inspirerande. Att ha
ett välfungerande kök, med gott om ytor och förvaring är därför prioriterat
i våra vagnar. I alla kök finns ett fönster som bidrar till en trevlig känsla.
Som tillval kan du välja induktionshäll och gasolugn, vilket gör det
möjligt att laga mat på samma sätt som hemma. Att göra ett långkok eller
griljera julskinkan är alltså inga som helst problem.
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BARNKAMMARE
Att resa med barn ska vara bekvämt. Under de senaste åren
har vi därför utvecklat vårt utbud av barnvänliga vagnar.
Våra barnkammarlösningar ger barnen ett eget litet näste
att mysa i och de är placerade längst bak i vagnen.
Våningssängar med tvådelat draperi ger barnen en egen
koja – finns som tillval.
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BADRUM
Oavsett vilken planlösning du väljer, får du ett
välplanerat badrum med gott om förvaring.
I de större badrummen kan du välja att ha en
torkskåpsgarderob istället för dusch. Perfekt om
du är en vintercampare som behöver kunna
torka skidkläderna. Alla duschhörn avgränsas
med en smart vikvägg som tar minimalt
med plats när den inte används. För extra
rymlighet finns badrum som går över
hela vagnsbredden bak.
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TOALETT
Kassettoalett ingår i grundutrustningen, men vill du
slippa allt jobb med att tömma och rengöra tanken, kan
du välja en gasoldriven förbränningstoalett som tillval.
Den är enkel att hålla efter och är mer hygienisk. Innan
toalettbesöket lägger du bara i en vattentät påse och
sedan sköter förbränningen sig själv. Det går åt ca 100 g
gasol per förbränning. En veckas användning ger ungefär ett par deciliter med ren lukt- och bakteriefri aska
som du till och med kan gödsla blommorna med. För att
tömma förbränningsskålen höjs hela toalettsitsen, så att
du enkelt kan ta ut askan.

”VÄLJ FÖRBRÄNNINGSTOALETT, SÅ SLIPPER
DU ALLT JOBB
MED TANKEN”

SOVRUM
Att sova gott under sin semester, är en av de viktigaste
ingredienserna för kunna njuta fullt ut. I alla våra
sängar ligger därför marknadens tjockaste madrasser.
Sovdelen kan regleras i temperatur och tydliga avskärmningar mot övriga rum finns integrerade. Allt
för att hela familjen ska kunna sova gott.
Vill du skapa mer utrymme i vagnen på dagen,
kan du välja dubbelsäng med funktion divanläge,
vilket gör att den blir 16 cm kortare. Självklart kan
du få den elstyrd. Under dubbelsängen finns ett
praktiskt förvaringsutrymme och sängen kan lyftas
upp för att underlätta när det är dags att städa.
Väljer du enkelsängar kan du välja lyxiga
”frukost-på-sängen-läge” som tillval.
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”EGENUTVECKLAD
ISOLERINGSTEKNIK
OCH MARKNADENS
TJOCKASTE ISOLERING”

VARMT PÅ VINTERN,
SVALT PÅ SOMMAREN.
Med vår egenutvecklade bygg- och isoleringsteknik har våra vagnar en oslagbar täthet.
Ett exempel är att vi har 37 mm EPS-isolering i väggarna, vilket är marknadens tjockaste.
Tillsammans med vårt ventilationssystem håller isoleringen kylan borta på vintern och
stänger ute värmen på sommaren. Med Polar får du en behaglig inomhuskomfort och
sättet vi bygger våra vagnar på, hindrar också oönskat ljud från att tränga in.

NYHET
Polar Customized
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POLAR PÅ TRE SÄTT.
På Polar bygger vi din vagn efter beställning. Det betyder att du har möjlighet att utforma den efter vad som passar just
din familj och era intressen bäst. I ditt skapande, väljer du vilken av våra tre modellserier du vill utgå ifrån; Original,
Selected eller Customized. Varje serie innehåller noggrant utvald utrustning och därefter kan du välja fritt bland våra
interiöra och exteriöra tillval samt olika planlösningar. Med vår Customized kan du till och med välja att skapa en helt
unik och egen planlösning. Oavsett vilken modellserie du väljer, får du en vagn av absolut högsta kvalitet.

Allt du behöver, och mycket mer. Med Polar Original
får du en vagn i toppklass, trots att den ”bara” är
grundutrustad. För mycket av det som ingår i vår
grundutrustning, är tillval hos andra leverantörer.
Självklart har du också möjlighet att anpassa vagnen
efter dina önskemål, genom att välja mellan plan
lösningar och olika tillval.
Specialutrustning som ingår i Selected ingår inte i ordinarie tillvalslista
och är därför inte tillgängliga val när du utgår från POLAR Original.

Specialutrustad med extra mycket lyx, som både syns
och känns. Med Polar Selected ingår våra mest popu
lära och exklusiva tillval: extra sköna bäddmadrasser, större kyl, bättre ljud och effektfull belysning är
några exempel. Självklart har du också möjlighet att
anpassa vagnen efter dina önskemål, genom att välja
mellan planlösningar och olika tillval.

Exakt så som du vill ha den. Med Polar Customized
finns nästan inga gränser i skapandet av din vagn.
Grundutförandet består av specialutrustningen som
ingår i Polar Selected, men du kan sedan påverka
och ta fram en helt egen planlösning tillsammans
med våra konstruktörer. Exteriört skiljer sig designen
från övriga Polarvagnar, genom bland annat svarta
dekaler.

POLAR MADE IN NORRLAND
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2DIN Cd/Radio med bluetooth

PACKAT OCH KLART
Färdiga tillvalspaket
BK-PAKET
● Lådor under bk-säng
●

Tvådelat draperi bk-säng

●

Förvaringsfickor i tyg, 2 st

●

Bäddmadrass bk-sängar

●

Överkast bk-sängar

KOMFORTPAKET
● Ledstripe fönster fram
●

2 DIN CD/radio med bluetooth

●

Ledbelysning sänglåda

●

Handdukstork

●

Kyl/frys 190 l (frostfack 35 l)

●

 Lastlucka bak – extra bred
(ej möjligt på alla modeller)

●

Vädringsluckor

●

Myggdörr

●

USB-uttag fram och bak

●

Extra 12V cirkulationspump

●

Taklucka Midi Heki

DESIGNPAKET
● Golvmatta valbar
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●

Köksväggsskiva valbar

●

Nackkudde med logga

●

Kudde 4 st 40 x 40 i tyg

●

Skydd dragbalkar

●

Fälgar med svart dekor

POLAR MADE IN NORRLAND

Lådor under bk-säng

Köksväggskiva valbar

TYGER

TILLVAL

Sängbelysning

Vridbar elektrisk kassettoalett

ÖVERKAST

TILLVAL

DRAPERI

Standardutrustning
KÖK
● 4-lågig spis

BADRUM
● Vridbar elektrisk kassettoalett

UTVÄNDIGT
● Aluminiumfälgar

●

Kylskåp med köldfack

●

Taklucka i tvättrum

●

Stänkskydd vid hjul

●

Elektrisk köksfläkt

●

230 V-uttag

●

Lastlucka höger fram

●

Besticklåda

●

Sophink

●

Stort fönster vid köksbänk

SITTGRUPP
● 2 st högtalare
●

●

 Valfri tygklädsel, gardiner, draperi,
överkast och två kuddar
Förberedd tv-plats

SOVRUM
● 3 cm tjock bäddmadrass

●

ÖVRIGT INVÄNDIGT
● Varmvattenberedare
●

Vattenburen golvvärme

●

Panna Alde 3020 Compact

●

 Centralvärmepanna som automatiskt
växlar mellan el och gasol

●

GARDIPANEL

Isolerad ytterdörr
 Mellantonade fönster med slät
utsida, steglöst reglerbara,
rullgardin och myggnät

●

Elektronisk tv-antenn

●

Taklucka 40 x 40 cm

●

Gasolställ

●

Jordfelsbrytare

●

Läckagetest gasol

●

Batteri 75Ah

●

Indikationslampa eluttag

●

Batteriladdare

●

Fotpall

●

Möjlighet att shunta golvvärme/element

●

Stödben

●

Inom- och utomhustermometer

●

Stödbensvev

●

Klädd sänggavel

●

Cirkulationspump 12 V, ställbar

●

Utvändig LED-belysning

●

Ribbottensäng

●

RCA-kontakt (med tillval CD/DVD)

●

Spillvattenlunga

●

Sängbelysning

●

Touchpanel

●

Vinterkopplingsfunktion

●

Nattbelysning

●

●

Belysning i garderob

●

230 V-uttag vid sänggavel

GOLV

TILLVAL

TILLVAL

TILLVAL

TILLVAL

TILLVAL

KÖKSVÄGG

 Elsystem med möjlighet att styra vissa
funktioner via mobiltelefonen

●

Expansionskärl

●

Avloppstank
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Handdukstork

I SELECTED INGÅR:
●

Golvmatta valbar

●

Subwoofer

●

Kyl/frys 190 l (frostfack 35 l)

●

Köksväggskiva valbar

●

Bäddmadrasser super de luxe

●

Lastlucka bak (extra bred, ej alla modeller)

●

Nackkudde med logga, 2 st

●

Utdragsskiva bord

●

Vädringsluckor

●

Kudde 4 st 40 x 40 i tyg

●

Dörr med fönster

●

Myggdörr

●

Skydd dragbalkar

●

Spegel med logga

●

USB-uttag fram och bak

●

Fälgar med svart dekor

●

Högtalare bak

●

Extra 12 V cirkulationspump

●

Belastningsvakt

●

Ledstripe fönster fram

●

Taklucka Heki De Luxe

●

Lyxigare bordsskiva

●

2 DIN CD/DVD

●

Indirekt belysning sidoskåp fram/bak

●

Gasolugn

●

Ledbelysning sänglåda (lastlucka sida)

●

Komfortkudde med logga

●

Ljushylla barskåp

●

Ledbelysning i alla garderober

●

Mikrovågsugn

●

Mobile Multi Control

●

Handdukstork

●

Gasoluttag i koffert

Taklucka Heki De Luxe

Ljushylla i barskåp

TYGER

TILLVAL

Valfri klädsel, gardiner, draperi, överkast och två kuddar.

ÖVERKAST

4-lågig spis

TILLVAL

DRAPERI

Standardutrustning
KÖK
● 4-lågig spis

BADRUM
● Vridbar elektrisk kassettoalett

UTVÄNDIGT
● Aluminiumfälgar

●

Kylskåp med köldfack

●

Taklucka i tvättrum

●

Stänkskydd vid hjul

●

Elektrisk köksfläkt

●

230 V-uttag

●

Lastlucka höger fram

●

Besticklåda

●

Sophink

●

Stort fönster vid köksbänk

SITTGRUPP
● 2 st högtalare
●

●

 Valfri tygklädsel, gardiner, draperi,
överkast och två kuddar
Förberedd tv-plats

SOVRUM
● 3 cm tjock bäddmadrass

●

ÖVRIGT INVÄNDIGT
Varmvattenberedare

●

●
●

Vattenburen golvvärme

●

Panna Alde 3020 Compact

●

 Centralvärmepanna som automatiskt
växlar mellan el och gasol

Isolerad ytterdörr
 Mellantonade fönster med slät
utsida, steglöst reglerbara,
rullgardin och myggnät

●

Elektronisk tv-antenn

●

Taklucka 40 x 40 cm

●

Gasolställ

●

Jordfelsbrytare

●

Läckagetest gasol

●

Batteri 75Ah

●

Indikationslampa eluttag

●

Batteriladdare

●

Fotpall

●

Möjlighet att shunta golvvärme/element

●

Stödben

●

Inom- och utomhustermometer

●

Stödbensvev

●

Klädd sänggavel

●

Cirkulationspump 12 V, ställbar

●

Utvändig LED-belysning

●

Ribbottensäng

●

RCA-kontakt (med tillval CD/DVD)

●

Spillvattenlunga

●

Touchpanel

●

Vinterkopplingsfunktion

Sängbelysning

●

●

Nattbelysning

●

●

Belysning i garderob

●

230 V-uttag vid sänggavel

GARDINPANEL

GOLV

TILLVAL

TILLVAL

TILLVAL

TILLVAL

TILLVAL

KÖKSVÄGG

 Elsystem med möjlighet att styra vissa
funktioner via mobiltelefonen

●

Expansionskärl

●

Avloppstank

POLAR MADE IN NORRLAND

57

– EXAKT SÅ SOM DU VILL HA DEN.

I CUSTOMIZED INGÅR:

Möjlighet att göra kundanpassningar

Golvmatta valbar

●

Spegel med logga

●

Köksväggskiva valbar

●

Högtalare bak

●

Mikrovågsugn

●

Nackkudde med logga, 2 st

●

Ledstripe fönster fram

●

Gasoluttag i koffert

●

Kudde 4 st 40 x 40 i tyg

●

2 DIN CD/DVD

●

Centraldammsugare

●

Skydd dragbalkar

●

Ledbelysning sänglåda (lastlucka sida)

●

2-lågig gasolspis och induktionshäll

●

Fälgar med svart dekor

●

Ledbelysning i alla garderober

●

Valbar textil inklusive skinn

●

Belastningsvakt

●

Handdukstork

●

Gasolomkopplare

●

Lyxigare bordsskiva

●

Kyl/frys 190 l (frostfack 35 l)

●

Gasollarm

●

Gasolugn

●

Lastlucka bak (extra bred ej alla modeller)

●

Exklusivare bakparti

●

Ljushylla barskåp

●

Vädringsluckor

●

Ny färgsättning utvändigt

●

Mobile Multi Control

●

Myggdörr

●

ACC

●

Subwoofer

●

USB-uttag bak och fram

●

Möjlighet att göra kundanpassningar

●

Bäddmadrasser super de luxe

●

Extra 12 V Cirkulationspump

●

●

Utdragsskiva bord

●

Taklucka Heki De Luxe

●

Dörr med fönster

●

Indirekt belysning sidoskåp fram/bak

●
●

Komfortkudde med logga

 Support hela vägen från idé till verklighet
av våra konstruktörer

Microvågsugn

Valbart textil inklusive skinn

Spegel med logga

TYGER

INGÅR

Stort fönster vid köksbänk

Fyrlågig spis

ÖVERKAST

INGÅR

DRAPERI

Standardutrustning
KÖK
● 4-lågig spis

BADRUM
Vridbar elektrisk kassettoalett

●

UTVÄNDIGT
● Aluminiumfälgar

●

Kylskåp med köldfack

●

Taklucka i tvättrum

●

Stänkskydd vid hjul

●

Elektrisk köksfläkt

●

230 V-uttag

●

Lastlucka höger fram

●

Besticklåda

●

Sophink

●

Stort fönster vid köksbänk

SITTGRUPP
● 2 st högtalare
●

●

 Valfri tygklädsel, gardiner, draperi,
överkast och två kuddar
Förberedd tv-plats

SOVRUM
● 3 cm tjock bäddmadrass

●

ÖVRIGT INVÄNDIGT
● Varmvattenberedare
●

Vattenburen golvvärme

●

Panna Alde 3020 Compact

●

 Centralvärmepanna som automatiskt
växlar mellan el och gasol

●

Isolerad ytterdörr
 Mellantonade fönster med slät
utsida, steglöst reglerbara,
rullgardin och myggnät

●

Elektronisk tv-antenn

●

Taklucka 40 x 40 cm

●

Gasolställ

●

Jordfelsbrytare

●

Läckagetest gasol

●

Batteri 75Ah

●

Indikationslampa eluttag

●

Batteriladdare

●

Fotpall

●

Möjlighet att shunta golvvärme/element

●

Stödben

●

Inom- och utomhustermometer

●

Stödbensvev

●

Klädd sänggavel

●

Cirkulationspump 12 V, ställbar

●

Utvändig LED-belysning

●

Ribbottensäng

●

RCA-kontakt (med tillval CD/DVD)

●

Spillvattenlunga

●

Touchpanel

●

Vinterkopplingsfunktion

Sängbelysning

●

●

Nattbelysning

●

●

Belysning i garderob

●

230 V-uttag vid sänggavel

GARDINPANEL

GOLV

INGÅR

INGÅR

INGÅR

INGÅR

INGÅR

KÖKSVÄGG

 Elsystem med möjlighet att styra vissa
funktioner via mobiltelefonen

●

Expansionskärl

●

Avloppstank
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GARDINER, SOFFA OCH
SÄNG. INRED MED TEXTILIER.
Med våra olika standardtyger kommer du garanterat att kunna skapa en vagn i din stil. Till
soffhörnan kan du även välja skinnklädsel som tillval, för en extra lyxig känsla. Gardinerna
matchar givetvis soffan och du kan välja mellan klassiska gardiner eller panelgardiner.

POLAR MADE IN NORRLAND
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TYG: Arksjö GARDIN: Arksjö

TYG: Dajma GARDIN: Dajma

TYG: Häggås GARDIN: Häggås

TYG: Bergvattnet GARDIN: Bergvattnet

POLAR MADE IN NORRLAND

TILLVAL

SKINN: Västsjö GARDIN: Västsjö

TILLVAL

SKINN: Solberg GARDIN: Solberg

66

ÖVERKAST: Grå

ÖVERKAST: Beige

DRAPERI: Grå

DRAPERI: Beige

POLAR MADE IN NORRLAND

Du kan välja gardiner eller
panelgardiner, som levereras
i två olika färgställningar
– en i grått och en i brunt.

TILLVAL

TILLVAL

Prydnadskuddar 40 x 40 cm är tillval.

67

GOLV I OLIKA STILAR
Oavsett inredningsstil, så smälter vårt trämönstrade och ljusa standardgolv garanterat
in. Vill du ha ett mörkare trägolv eller klinkerkänsla, så finns det som tillvalsalternativ.

TILLVAL

TILLVAL

Klinkermönster ljust grå – tillval

Klinkermönster mörkt grå – tillval

TILLVAL

Trämönstrad ljusgrå – standard

68

POLAR MADE IN NORRLAND

Antik planka – tillval

TÅLIG KÖKSVÄGG
Vid diskbänken i köket är en ljus avtorkningsbar tapet standard. Vill du höja kökskänslan, kan du
välja till en fondväggskiva med kaklat utseende. De är enkla att torka av och är hårda och tåliga.

TILLVAL
Antracitgrå ruta – tillval

TILLVAL
Ljusgrå ruta – tillval

Ljusgrå tapet – standard
POLAR MADE IN NORRLAND
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FLER TILLVAL INSIDA
Även om standarden i våra vagnar är extremt hög och består av allt
man behöver för ett bekvämt och härligt husvagnsliv, kan du välja att
extrautrusta din vagn med en rad olika tillval. På så sätt kan du enkelt
skapa den perfekta vagnen, anpassad efter din familj och era behov.
Här är ett urval av våra mest populära tillval.

Tvådelat draperi
till våningssäng

ETT URVAL AV VÅRA INVÄNDIGA TILLVAL
●

Svankkudde i tyg eller skinn

●

Draperi framför våningssäng

●

Extra prydnadskuddar

●

Cityvatten

●

Vikdörr istället för draperi

●

Kromad handdukstork

●

Luftkonditionering

●

Nackkuddar med broderad Polarbjörn

Utdrag på bordsskiva

●

Elgolvvärme

●

Ljushylla barskåp/vitrinskåp

●

Köksrails

●

Rostfri gasolspis, grill/integrerad spis

●

Mikro med grill

Stor kyl och separat köldfack

●

Router och utvändig antenn

Centraldammsugare

●

Väggfäste med dubbelarm, för tv

Belysning i sänglåda

●

Extra hyllor i garderob (bakgavel)

Vikbar huvudända på sängar (LB)

●

Lådor under våningssäng i BK

●

Skyddsnät till våningsäng

Utdragbar bordsskiva

Stor kyl och separat köldfack

●
●
●
●

●

 Skyddsnät för fasta överbäddar &
BK-sängar

NÅGRA TILLVAL PASSAR ENDAST VISSA MODELLER

BÄSTA FILM- OCH MUSIKUPPLEVELSE

Resårbotten med bäddmadrass DeLux

Ugn och/eller mikro med grill

Mini Heki

Vikdörr

Tvådelat draperi till våningssäng

Handdukstork

Vill du kunna krypa upp i soffan och få en riktigt bra filmupplevelse även under semestern, är vårt paket ”Living room”
perfekt. Här ingår en specialdesignad sittgrupp som gör det lika
bekvämt som hemma och ett ljudpaket med välplacerade högtalare, subwoofer, stereo/DVD och 7” touch screen. Vi inreder
även med en praktisk tv-bänk.

Induktionshäll
POLAR MADE IN NORRLAND
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FLER TILLVAL
UTSIDA
Det är inte bara insidan som räknas för ett
enkelt och bekvämt husvagnsliv. Med våra
utvändiga tillval, kan du göra din Polar ännu
smartare, smidigare och mer praktisk.
Här är ett urval av våra mest populära tillval.

ETT URVAL AV VÅRA
UTVÄNDIGA TILLVAL

Utvändig dusch är perfekt om du vill skölja sandiga fötter efter ett
besök på stranden eller smutsiga tassar efter skogspromenaden.

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

●

Myggnätsdörr

●

Extra taklucka bak

●

Taklucka med fläkt

●

Solpanel

●

Extra fönster i tvättrum

●

Cykelställ för två cyklar

●

IDC-stabiliseringssystem

●

Elektriska stödben

●
●

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

Mover flyttar automatiskt vagnen,
utan dragbil, vid finjusteringar.

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

NÅGRA TILLVAL PASSAR ENDAST VISSA MODELLER

Täckkåpa – snygg,
modern och hållbar
täckkåpa som skyddar.
Gasoluttag i koffert gör att du slipper packa
med gasoltuber till grillen – du kopplar helt
enkelt in din grill till vagnens egen gasol.

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

POLAR MADE IN NORRLAND
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”80% AV ALLA POLARVAGNAR
SOM TILLVERKATS SEDAN
STARTEN 1964, RULLAR
FORTFARANDE PÅ VÄGARNA”

TRYGGT ÄGANDE
Det var i början av Polars historia. En kund blev stående med sin vagn och var
i behov av service för att kunna åka vidare. Polars grundare, Bertil och Håkan,
satte sig då på första bästa flygplan med rätt reservdel. De tog sig till kunden och
löste problemet snabbt. Att ge bra service har alltså alltid varit en självklarhet.
Tack vare att vi har all tillverkning här i Sverige är det enkelt att få kontakt med
oss, vilket ger ett tryggt husvagnsägande.
GARANTI
Som ägare till en ny Polar har
du alltid 2 års nyvagnsgaranti
och 7 års täthetsgaranti. Detta
förutsätter att du genomför
årliga täthetskontroller.
Garantierna kan skilja sig åt
mellan olika länder.

AUKTORISERADE
SERVICEVERKSTÄDER
Anlitar du någon av våra
auktoriserade verkstäder,
vet du att du alltid får bästa
möjliga hjälp från en verkstad, som regelbundet utbildas av oss och har god
erfarenhet av Polarvagnar.

RESERVDELAR
Våra vagnar är kända för
att ha en lång livslängd och
att hela 80% av alla Polar
vagnar som tillverkats, fortfarande rullar på vägarna
är ett tydligt bevis. Vi har
därför ett stort reservdelslager som vi håller i minst
tio år. Våra äldsta reservdelar
är just nu från 1977.

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.
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”STABIL VÄGHÅLLNING
OAVSETT STORLEK PÅ VAGN”

OSLAGBARA
KÖREGENSKAPER.
Alltid lika säker på vägen. Alltid lika trevlig att köra. Sättet vi bygger och
konstruerar våra vagnar på, ger oslagbara köregenskaper. Det spelar nästan
ingen roll hur vägen ser ut. Vagnens följsamhet är perfekt i både kurvor och
på gropiga vägar. Våra vagnar har dessutom marknadens styvaste kaross,
bland annat tack vare att golvplywoodens skarvar monteras med speciella
förstärkningsplåtar.

INNOVATIONER
OCH UTVECKLING
Vi som jobbar på Polar, är själva husvagns
ägare och vi bor och lever i våra husvagnar
på semester och fritid. Genom att uppleva
våra vagnar precis som våra kunder, föds
många nya idéer och vi ser vad som behöver
utvecklas. Nya planlösningar med barnkammare, infällningsbara våningssängar och
egenutvecklad bygg- och isoleringsteknik är
några exempel på hur idé blivit verklighet.

POLAR-INNOVATIONER GENOM TIDERNA
K limatkammare. År 1988 började vi täthetstesta vagnarna innan
leverans till kund.

●

●

●

 Sandwichlimning av karossen. På 70-talet ändrade vi byggtekniken
vilket gav en stark och tät konstruktion.
 Egenutvecklad bygg- och isoleringsteknik med oslagbar täthet.

POLAR I FRAMKANT
Att ligga steget före är en stor drivkraft inom
Polar och det är därför inte konstigt att vi ofta
är först ut med nyheter och förhöjd standard.

Vi har bland annat varit först ut med:

●● Marknadens tjockaste isolering som håller kyla och oönskat ljud ute.

●

●  Ventilationssystem som ger god inomhuskomfort.

●

●

●  Marknadens styvaste kaross ger oslagbara väg-egenskaper
●

●● Dubbelbruten takvinkel underlättar vattenavrinningen och minskar
luftmotståndet.

●

●● Vi driver utvecklingen av praktiska och effektiva lösningar som
förbränningstoalett.

●

Läckageindikator för gasol.
A tt bygga bredare vagnar för större möjligheter
med alternativa planlösningar.
V ärmesystem och dubbla fönsterrutor som
standard var vi först med i Norden.
Att väga varje vagn innan leverans ger en exakt tjänstevikt.

●● Egenutvecklat elsystem med möjlighet till Wifi, larm och GPS som
man kan styra via mobilapp.

POLAR MADE IN NORRLAND

79

14
22
16

3

1
12

21

18

2
13

4
19

8
17

11

25

23
20
10

9

6

15

5

26

24

7

80

POLAR MADE IN NORRLAND

POLAR IN I
MINSTA DETALJ
17.	
Soft Close-lådor i köket.

3. Enkelsäng med vikbar huvudända finns som tillval.

10.	Starkt chassi med lång livslängd. Tillverkas av varmgalvaniserade stålprofiler, mellanbalkar ger maximal stabilitet,
golvplywoodskarvar monteras med speciella förstärkningsplåtar stärker ytterligare.

4. C entralvärmepanna för både gasol och el med 12V cirkulationspump, ställbar.

11.	
Marknadens styvaste kaross ger vägegenskaper i
absolut toppklass.

5. V entilationssystem ger bra värmespridning, ventilation och
inomhuskomfort året runt. Uppskattas extra av allergiker.

12.	
Skärbräda är placerad som skiva över diskhon och kan även
användas som serveringsbricka.

6.	
Läckage-indikator. Vi följer de stränga reglerna för ventilation
och installation av gasolapparater, trots att det ej längre är krav.

13.	
4-lågig gasspis med elektronisk tändning och köksfläkt med
löstagbart filter. Induktionshäll får du som tillval.

7.	
LED-belysning i utdragbara uppvärmda skidfack samt i
gasolkoffert.

14.	
P-fog för oslagbar täthet. Egenutvecklad teknik där husvagnens karosselement lappas över och flera tätningar används.
Bred aluminiumprofil monteras över skarven mellan tak och
vägg för ytterligare tätning.

24.	Friktionskoppling.

15.	
Ytterdörr med inbyggt luftskikt i karmen, motverkar kallras
och frostbildning.

26.	Isolering kring friskluftsintag och värmeelement ger optimal
värmeväxling.

1. Marknadens tjockaste resårmadrasser. Bäddmadrass ingår.
2. Uppfällbara sängar skapar extra plats för förvaring.

8. M
 arknadens tjockaste isolering. Freonfria väggar (37 mm EPS)
och golv (44 mm).
9.	Elbox med 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.

18.	
Gasfjäderöppning i överskåpsluckor.
19.	
Sittvänlig soffa med stoppning av kallskum.
20.	Vinterkopplingsfunktion.
21.	
Manuell shunt för att styra elementet bak i vagnen ger
möjlighet till svalare sovrum.
22.	Nattbelysning med strömbrytare vid sängen.
23.	Frostfritt vatten och avloppssystem.

25.	Vattenburen golvvärme. Elektrisk golvvärme finns som
tillval. Golvvärmen kan vara avstängd i delar av vagnen
men påslagen i andra.

16.	
Fönsterkarmar är av typ D-Lux. Tillverkade i polyuretan,
tätar mot dubbelglas för bästa isoleringsförmåga och har
optimalt ventilerande insida. Sidofönster är öppningsbara
och gavelfönstret är fast för att bättre stå emot fartvinden
vid körning. Rutorna är mellantonade och har integrerade
myggnät och rullgardiner.
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SLÄCK LAMPAN FRÅN SÄNGEN.
STYR ELEN FRÅN MOBILEN.
Att kunna styra elsystemet med hjälp av en app
i mobilen gör livet i en Polar ännu mer bekvämt.
Mobile Multi Control ingår i Polar Selected och Polar
Customized, vilket gör att du kan tända och släcka
lamporna och justera temperaturen, utan att behöva
resa på dig. Det ingår även en 4G-router och utvändig
antenn för bättre täckning. Vill du dessutom kunna
fjärrstyra pannan, slå på kylen eller aktivera inbrottslarmet via sms, kompletterar du enkelt med ett SIMkort i routern. Du får även tillgång till gps-spårning.

INBYGGD TEKNIK
SOM ÄR ENKEL
ATT STYRA

Nivellering,
som placerar
vagnen vågrätt

Koffert- /lastluckebelysning

Info om
batterispänning,
vattennivåer m m

Dimning av
belysning

All teknik så som belysning, panna, golvvärme, varningsljus och vattenpump
styr du enkelt från en skärm inne i vagnen. Här kan du även se batteristatus
och nivåerna i färskvatten- och gråvattentankarna. Alla vagnar är dessutom
byggda med världens första CAN bus-system för husvagnar, vilket gör det
möjligt att bygga in nästan vilka funktioner som helst. CAN, Control Area
Network, minimerar kabeldragning och bidrar då till sparade kilon.

Fjärrstyr vagnen
via sms

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

Ljusstyrkan justeras individuellt för varje ljuspunkt.

Systemet låter dig enkelt hålla koll på tanknivåer och batteristatus.

On/Off
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560

590

620

650

LITEN LATHUND

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 198 x 90 cm
SITTGRUPP 160 x 132 x 225 cm

590 LB
SÄNGAR 2 st 198 x 90 cm
SITTGRUPP 160/132 x 225 cm

620 LB
SÄNGAR 2 st 198 x 90 cm
SITTGRUPP 160 x 225 cm

620 TR DB
SÄNG 198 x 135/120 cm
SITTGRUPP 160 x 225 cm

650 LB
SÄNGAR 2 st 198 x 90 cm
SITTGRUPP 160/132 x 225 cm

560 DBD
SÄNG 198 x 135/120 cm
SITTGRUPP 160/132 x 225 cm
LITEN SITTGRUPP 198 x 64 cm

590 CTH
SÄNG 198 x 145/130 cm
SITTGRUPP 188/160 x 225 cm

620 CTH
SÄNG 198 x 145/130 cm
SITTGRUPP 160 x 225 cm

620 TR TDS 
SÄNG 198 x 142/126 cm
SITTGRUPP 160/132/ x 225 cm

650 BK
SÄNGAR 198 x 135/120 cm 2 st 194 x 62 cm
SITTGRUPP 160/132 x 225 cm

560 CTH
SÄNG 198 x 145/130 cm
SITTGRUPP 160 x 225 cm

590 BK
SÄNGAR 198 x 135/120 cm 2 st 194 x 62 cm
SITTGRUPP 160/132 x 225 cm

620 BK
SÄNGAR 198 x 135/120 cm 2 st 194 x 62 cm
SITTGRUPP 160 x 225 cm

620 CTX BK
SÄNGAR 198 x 142/126 cm, 2 st 193x80 cm
SITTGRUPP 160/132/ x 225 cm

650 DBD
SÄNG 198 x 135/120 cm
SITTGRUPP 160/132 x 225 cm
LITEN SITTGRUPP 198 x 64 cm

560 BK
SÄNGAR 198 x 135/120 cm 2 st 194 x 62 cm
SITTGRUPP 160/132 x 225 cm

590 DBD
SÄNG 198 x 135/120 cm
SITTGRUPP 160/132 x 225 cm
LITEN SITTGRUPP 198 x 64 cm

620 DBD
SÄNG 198 x 135/120 cm 
SITTGRUPP 160 x 225 cm
LITEN SITTGRUPP 198 x 64 cm

620 CTX
SÄNG 198 x 145/130 cm 
SITTGRUPP 160/132 x 225 cm
LITEN SITTGRUPP 193 x 90 cm

650 BR
SÄNGAR 98 x 145/130 cm 2 st 183 x 79/75 cm
SITTGRUPP 160/132 x 225 cm
LITEN SITTGRUPP 193 x 45/50 cm

560 TDB 
SÄNG 198 x 145/130 cm
SITTGRUPP 160/132 x 225 cm

590 TR DB 
SÄNG 198 x 135/120 cm
SITTGRUPP 160/132 x 225 cm

620 TR LB
SÄNGAR 198 x 90 cm 190 x 90 cm
SITTGRUPP 160/132 x 225 cm

DBD Dubbelbädd och liten dinett
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
VT Vinkel toalett

520

520 CTH
SÄNG 198 x 145/130 cm
SITTGRUPP 160/132 x 225 cm

590 TR LB
SÄNGAR 198 x 90, 190 x 90 cm
SITTGRUPP 160/132 x 225 cm
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680

730

840

650 TR LB
SÄNGAR 198 x 90 cm, 190 x 90 cm
SITTGRUPP 160 x 225 cm

680 TR TDS
SÄNG 198 x 142/126 cm
SITTGRUPP 160 x 225 cm

680 TR DB
SÄNG 198 x 135/120 cm
SITTGRUPP 160 x 225 cm

730 TR LB
SÄNGAR 2 st 198 x 90 cm
SITTGRUPP 188/160 x 225 cm

730 CTX BK
SÄNGAR 198 x 145/130 cm 2 st 187 x 81 cm 
SITTGRUPP 188 x 160/225 cm
LITEN SITTGRUPP 193 x 60 cm

840 TRX LB
SÄNGAR 2 st 198 x 90 cm
SITTGRUPP 160 x 225 cm
LITEN SITTGRUPP 195 x 74 cm

650 TR DB
SÄNG 198 x 135/120 cm
SITTGRUPP 160 x 225 cm

680 BR
SÄNGAR 98 x 135/120 cm 2 st 183 x 79/75 cm
SITTGRUPP 160 x 225 cm

680 TR LB
SÄNGAR 2 st 198 x 90 cm
SITTGRUPP 160 x 225 cm

730 TR TDS
SÄNG 198 x 142/126 cm
SITTGRUPP 188/160 x 225 cm

730 BR VT
SÄNGAR  198 x 135/120 cm, 200 x 80/67 cm + 200 x 76/63 cm
SITTGRUPP  160/132 x 225 cm

840 TRX BK
S ÄNGAR 198 x 135/120 cm , 2 st 198 x 81 cm
SITTGRUPP 160 x 225 cm
LITEN SITTGRUPP 193 x 60 cm

650 TR TDS
SÄNG 198 x 142/126 cm
SITTGRUPP 160 x 225 cm

680 TR DB BK
SÄNGAR 198 x 135/120 cm 2 st 200 x 63/39 cm
SITTGRUPP 160 x 225 cm

680 CTX
SÄNG 198 x 145/130 cm 
SITTGRUPP 160 x 225 cm
LITEN SITTGRUPP 193 x 90 cm

730 BR 
SÄNG 198 x 135/120 cm
SÄNGAR 200 x 80/67 cm, 200 x 76/63 cm
SITTGRUPP 160/132 x 225 cm

680 BK
SÄNGAR 198 x 135/120 cm 2 st 194 x 62 cm
SITTGRUPP 160 x 225 cm

680 CTX BK
SÄNGAR 198 x 145/130 cm 2 st 193 x 81 cm
SITTGRUPP 160 x 225 cm

730 TRX
SÄNG 198 x 135/120 cm 
SITTGRUPP 188/160 x 225 cm
LITEN SITTGRUPP 193 x 90 cm

840 TRX TDS
SÄNG 198 x 142/126 cm
SITTGRUPP 160 x 225 cm
LITEN SITTGRUPP 195 x 74 cm

730 TR DB
SÄNG 198 x 135/120 cm
SITTGRUPP 188/160 x 225 cm

Vi reserverar oss för felskrivningar, eventuella förändringar i produktion och pris, lokala avvikelser, skillnader mellan länder och att det på vissa bilder kan förekomma tillvalsutrustning.
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SVERIGES MEST
SÅLDA HUSVAGN

PO L ARVAGNEN.CO M • FACEBO O K.CO M/PO L ARVAGNEN

