K ATA L O G FÖ R A L L A M O D E L L E R O C H N Y H E T E R

stolt Partner till
Längdlandslaget

P OLAR

Behåll ditt semester-jag 365 dagar om året. Känslan man
har första dagen på semestern när lediga dagar, och
möjligheten att göra precis vad man vill med dem, ligger
framför en – den vill vi att du ska få känna året runt. Vi
tror på att ladda upp rejält på semestern, men att också
ta vara på den lilla ledigheten resten av året. Så njut av
stunderna i din Polar, korta som långa.

Äntligen på väg!
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V ÄLKO M M EN TILL P OLAR

Känn dig som hemma

Innehåll

VAR DU ÄN ÄR

På Polar tror vi att varje år är vårt bästa
nånsin. Då har vi ju förverkligat alla våra
visioner. Men nästa år överträffar vi oss
själva, och sådär håller vi på. Det är så vi
tycker att det ska vara - annars har man
ju slutat utvecklas! Årets nyheter är alltså i
vanlig ordning våra bästa nånsin.
D e t ä r e t t h ä n d e l s e r i k t 2 0 1 2 som ligger bakom 2013

års Polarmodeller. Vi inledde året med att återigen vara helt
svenskägda. Och så har vi passat på att bygga ut vårt nät av
återförsäljare, vilket gör att Polar nu är ännu mer lättillgängligt för dig som kund!
I år kan du bo bekvämare än någonsin med en rad nya
tillval som ger ett lite extra lyxigt boende. Dessutom har vi
utvecklat ett innovativt elsystem som är en riktigt god nyhet
för den teknikintresserade – och för den bekväme. För er med
småfotingar hemma blir nog årets största nyhet att vi nu kan
erbjuda en helt separat barnkammare i vår vagn 730 BR. Ett
rum som även fungerar fint för tonåringar som vill ha plats
för sig själva.
I katalogen kan du också läsa mer om vad som gör Polars
konstruktion så speciell. Och för att du ska få ännu mer känsla
av hur det går till när en vagn blir till kan du se våra QR-filmer*
som ligger runtom i katalogen. Följ med oss och upplev Polar!
* För att se vad som döljer sig bakom en QR-kod behöver du bara ladda ner
en QR-läsare till din mobil, som du hittar där du brukar köpa appar. Den läser
sedan in koden så att du i lugn och ro kan se vad som döljer sig där bakom!

Utgivare: Viggo Engström
Projektledare: Michaela Palombo
Produktionsledare: Jörgen Smedshammar
Art Director: Johan M Sandell
Grafisk Formgivare: Tobias Andersson
Fotograf: Johan Lygrell
Copywriter: Embla Malmenlid
Tryck: Colorprint, Danmark
Papper: Inlaga: 115 gr. – Profimatt,
Omslag: 300 gr. – Multidesign natural.
Mer information: polarvagnen.com
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V ä l k o m m e n t i ll P olar
D e t h ä r ä r P olar
P olar f a b r i k e n

Sätt ihop en egen vagn i vår

KONFIGURAtor

Nu kan du som går i husvagnstankar se
hur modeller, planlösningar, inredningsalternativ, tyger och andra tillval gör sig
tillsammans innan du bestämmer dig för
hur din vagn ska se ut.

Tjänsten kommer vara igång från och med september 2012.

M ED H J ÄL P AV EN KON F IG U RATOR får du full kontroll på

hur din nya Polar kommer att se ut i verkligheten. När du har
testat runt och hittat den ultimata lösningen får du ett pris.
Du kan sen skicka in en förfrågan till din återförsäljare direkt,
få en pdf med dina val och dela din drömvagn på Facebook.
Konfiguratorn finns på vår webbsida och som iPad-app.

P olar d e l f ö r d e l
n y h e t e r u t s i da n
N y h e t e r i n s i da n
m od e ll e r
P la n l ö s n i n g ar
Enkel
E n k e l - pla n l ö s n i n g ar

Vi har tagit fram ett

nytt ELSYSTEM

E n k e l - i n r e d n i n g s al t e r n a t i v
e n k e l - P op u l ä ra t i llval
Dubbel
D u b b e l - pla n l ö s n i n g ar
D u b b e l - i n r e d n i n g s al t e r n a t i v
	d u b b e l - P op u l ä ra t i llval

Polar blir först med ett smartare
elsystem som ändrar hur vi ser på
elsystem idag och banar för en
framtid full av möjligheter

I b l a n d ä r s j ä lv b ä s t e d r ä n g – som när det gäller

elsystemet i husvagnen till exempel. Därför har vi utvecklat
ett helt eget system, som gör att du kan styra allting eldrivet
i din vagn från en display vid dörren. Det är programmerbart
och har en lättillgänglig touchskärm. Det nya systemet är från
och med 2013 standard i alla Polars vagnar.

	Fl e x i b e l
	Fl e x i b e l - pla n l ö s n i n g ar
	Fl e x i b e l - i n r e d n i n g s al t e r n a t i v
f l e x i b e l - P op u l ä ra t i llval
	Fa m i l j
	Fa m i l j - pla n l ö s n i n g ar
Fa m i l j - i n r e d n i n g s al t e r n a t i v
Fa m i l j - pop u l ä ra t i llval
S k r ä ddar s y d i n va g n
	Sv i t
	S ä k e r h e t & Ko m f or t pa k e t
	Öv e r k a s t & D rap e r i e r
D y n or & Gard i n e r

Styr elen i din vagn med

APP-STYRNING

Vårt nya elsystem är en bekvämlighet i
sig, men lite extra skönt är det förstås
att kunna styra utan att ens behöva
resa på sig.

	Golv
	K ö k s t ap e t e r
	T i llval u t s i da n
	T i llval i n s i da n
	S e rv i c e & Gara n t i
R e s e rvd e lar
V i k t & KÖ R K O R T
	TEKNISK D A T A

Du s o m vä l j e r t i l lva l s pa k e t e t Sv i t får 2 års

gratis WiFi i husvagnen och därmed möjlighet att styra det
nya elsystemet med hjälp av en app i telefonen. När du
befinner dig i vagnen har du tillgång till samma funktioner
som på displayen innanför dörren och om du är iväg kan du
reglera värme och kolla av vagnens nivåer. Perfekt om du
har säsongsplats eller bara vill ha en varm vagn att komma
tillbaka till efter en dagsutflykt.
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DET HÄR ÄR p o l a r

Årets kök har blivit ännu mer matlagningsvänliga.

Matematik enligt Polar:
• 7 års täthetsgaranti, vilket är den längsta på
marknaden.
• 37 mm EPS-isolering i taket och 44 mm i golvet.
Det är marknadens tjockaste isolering.
• 254 cm breda vagnar – bredare finns inte att
hitta!
• 100% av våra vagnar testas i klimatkammare
– andra nöjer sig med stickprov.
Det är inte alltid det är de där stordådiga sakerna som ger minnen för
livet. Ibland kan det vara något så enkelt som doften av en nytänd grill
efter en utflykt med familjen.

Det är idag vi skapar

minnena för livet
I snart 50 år har Polar erbjudit bekväma
boenden för lediga svenskar. Vi har följt
med på semestrar, firat röda dagar och
tagit långledigt. Varenda resa har gett
oss ny inspiration till ett komplett semesterhem. Och vi vet att en bra husvagn inte
bara innebär bekvämlighet, utan minnen
för livet.

6

För andra innebär husvagnsfrihet möjligheten att ta sig till
stället man längtat tillbaka till sedan förra sommaren – och

Något att längta tillbaka till när snön ligger tung. (Men glöm inte att
vintergrillning också kan bjuda på mysiga stunder!)

bo riktigt bekvämt när man väl är på plats. Då vill man förstås
ha gott om utrymme, både vad gäller boende och förvaring.
Polar har marknadens bredaste vagnar och ser till att du kan
DU VET VÄL ATT...

få gott om plats till att packa med onödiga saker.
Oavsett om du ska bo en hel semester eller över en helg, i

... Polar 470 från sjuttiotalet, den med ett

värme eller i kyla så ska du sova riktigt gott. Alla våra vagnar

orange band över hela vagnen på utsidan, är

bjuder på en fantastisk bäddkomfort med riktigt tjocka och

Sveriges enskilt mest sålda husvagnsmodell?

På P o l a r fa b r i k e n i D o r o t e a tä n k e r vi mycket på

sköna madrasser! Gemensamt är också den tydliga rumsin-

Faktum är att man fortfarande kan se dem susa

vad husvagnsfrihet egentligen är. Och vi vet att det finns

delningen som gör att det är lätt att syssla med olika saker

omkring på vägarna. Det kallar vi kvalitet!

många olika svar.

i samma vagn.

För en del är det att ha en vagn som passar att ta med

Din lediga tid är det viktigaste vi har. Och för att ständigt

till den plats man för stunden är sugen på att upptäcka –

kunna erbjuda bekvämare boende och ännu smartare

oavsett var det bär av. Då behövs en vagn som klarar både

lösningar lever och andas vi husvagnar! Det är också därför

värme och kyla. Därför passar det extra bra att vår fabrik

en Polarägare kan använda sin vagn år ut och år in. Skulle du

ligger i Lappland – det är ju ett perfekt ställe att testa så att

vilja sälja och byta upp dig till en nyare modell är andrahands-

vagnarna verkligen håller måttet i vinterklimat.

värdet en investering i sig.
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Polar

p o l a r fa b r i k e n

skidåkning

Polar är stolt sponsor till Skidförbundet och Skiteam. Inför
VM i längdskidåkning och Vinter-OS har Skidförbundet som
vision att vårt landslag ska bli världens bästa. Och vi på Polar

Inför varje ny säsong har vi vridit och vänt
på alla idéer för att låta de allra bästa hamna
på ritningarna. Du kanske undrar hur det
går till, lite mer exakt, när vi tar fram våra
vagnar? Välkommen att följa med oss till
fabriken i Dorotea!

ska göra allt vi kan för att hjälpa dem dit.

Polar

camping

Polar har just blivit stolt partner till Grönklittsgruppen, där
Orsa Camping, Enåbadets Camping, Siljansbadets Camping
och Grännastadens Camping ingår. Vi har redan öppnat upp
ett antal Polarbyar med husvagnsuthyrning. Varför inte passa

När en Polar

på att provbo en Polar? Läs mer och boka på polarbyn.se. Vi
ses där!

Polar

Facebook

På mindre än ett och ett halvt år har nästan 7000 Polar-gillare
hittat till vår Facebooksida. Det är ett toppenforum för alla

Grönklittsgruppens campingplatser har aktiviteter för hela familjen.

som vill vara först att veta vad som händer hos oss, tävla och

BLIR TILL

At t d e t s i t t e r k ä r l e k i vä g g a r n a i varenda av våra

vagnar är inte så konstigt. Vi brinner både för campinglivet
och hantverket att bygga en vagn från början till slut. Och det
är med hundradels millimeterprecision vi sätter ihop väggar,
tak och fönster i våra vagnar.

mycket annat. Kika in på facebook.com/polarvagnen.

Se filmEN

Tummen upp för dig som
gillar husvagnsliv och Polar!
Följ oss på Facebook så får
du veta allt om nyheter,
se semesterbilder, tävla
och mycket annat.

På Polar sponsrar vi saker vi gillar lite extra. Skidlandslaget 2013, till exempel!
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Det är Sven som kontrollerar att husvagnarna håller måttet. Det gör han genom att sitta i vagnen med fuktmätare medan 36 000 liter vatten
finfördelas genom en mängd munstycken och starka fläktar piskar upp luftströmmar runt vagnen för att illustrera värsta tänkbara oväder. Vi
testar varenda en av våra vagnar för att vara säkra på att vi gjort allt för att du ska få en lyckad husvagnsresa.
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v i vAR fö R s t i e U RO PA med att serieproducera husvagnar

i en datastyrd överfräs, vilket ger oss övermänsklig precision
på håltagningar, spår, fasningar, styrspår och styrhål. Idag
är det en av anledningarna till att våra vagnar håller så hög
kvalitet.

Karossen
Karossen är tillverkad i en så kallad sandwichkonstruktion. Det
betyder att väggar, tak, golv och gavlar byggs upp i lager med
plywood, isolering och aluminiumplåt. Samma princip som
en god lunchsmörgås, alltså, och därav namnet. De limmas
och pressas ihop med hjälp av antingen vacuum eller värme.
Sandwichtekniken ger oss en stark konstruktion som gör att
vi exempelvis slipper extra reglar runt sidofönstren – och kan
hålla vagnarna ännu lättare! Dessutom är det ett bra sätt att
spara på naturen.

Montering
I monteringshallen är det allra första steget att göra en
vagn utifrån bottenplattan. Balkar, axlar, bromsanordning,
dragstång, däck och hjulhus monteras på undersidan av
golvet innan man vänder på steken för att limma golvmattan
och montera alla kablar. Det är även nu som värmepannan,
delar av värmesystemet och tankar för färsk- och avloppsvatten sätts på plats.
Chassit är en viktig del av vagnen. En idealisk placering och
exakt montering bidrar i stor utsträckning till husvagnens
Ett sista skruvtag på golvytan görs bäst för hand.

vägegenskaper. Att chassit ligger i exakt rätt position
garanteras av överfräsens noggrannhet. All bearbetning
på karossen görs med hjälp av överfräsen, vars program är
synkroniserade med CAD-underlagen. Här kan inget gå snett.

Golv

p o l a r fa b r i k e n

Väggar
Det är tack vare plåtens hamrade struktur som tjockleken,
och därmed vikten, kan hållas nere. Det finns ju roligare saker
att lägga kilona på. Väggdelarna har förberetts med vattenelement, rördragningar och elektronik. De lyfts på och skruvas
fast genom hål som har precisionsborrats i ett tidigare skede.

Tak
Innan det är dags att montera väggar och tak måste
diskbänken sättas dit. Annars kommer den inte in! När taket
är på plats monteras Polars särskilt framtagna tätningslister
över varje skarv. Det gör att vagnen blir helt tät.

Snickeri
Så fort fönster och dörrar är på plats är det dags att montera
vagnens inredning. Alla inredningsdetaljer, som skåp, sängar,
garderober och diskbänkar tillverkas i vårt eget snickeri. Att få
hela inredningen på plats tar ungefär en dag för en rutinerad
montör. Träslaget som används är norrländsk senvuxen gran.

Avsyning
Avsyningen är i princip det sista vi ser av vagnen innan den
fraktas ut till en nybliven och lycklig Polarägare. Det är då
vagnen får sina textilier, soffkuddar och madrasser. Det är
också här slutstädningen sker och husvagnen kan lämna oss
i topptrim!

Klimatkammare
Det absolut sista steget i hela produktionsprocessen är
klimattestet. I en klimatkammare utsätts vagnen för ett minst
sagt häftigt regnväder under en hel timme. Sedan hösten
2007 genomför vi fukttest på 100 procent av våra vagnar.

Det är en och samma montör som bygger hela interiören i våra vagnar.

Andra tar bara stickprov.

Golvet är uppbyggt av en 5 millimeters plywoodskiva på
översidan, 44,8 mm isolering (freonfri EPS) och så ytterligare
5 millimeters plywood undertill. Plywoodskivorna i golvet har
plåtar under varje skarv som limmas ihop för att bli en enda
Se filmEN

homogen skiva. Alla våra vagnar har vattenburen golvvärme
och drivs av en värmepanna, som automatiskt växlar mellan
gasol och el.

Polars väggar är tillverkade för att vara extra tåliga och spara vikt.
Här görs ett tak redo för montering.
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På Polar fukttestar vi alla våra vagnar.
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Hjärta, tanke
och funktion.

17. Soft Close-lådor i kök

14. P-fogen är en egenutvecklad teknik

15. Ytterdörren har ett inbyggt

där vi lappar över husvagnens karossele-

luftskikt i karmen för att motverka

ment och använder flera tätningar för en

kallras och frostbildning.

18. Gångjärnsdämpare på överskåp.

16. Polars fönsterkarmar är av typ S4:6,

19. Sköna, sittvänliga soffor med

tillverkade i polyuretan, och tätar mot

stoppning av kallskum.

oslagbar täthet. En bred aluminiumprofil är
monterad över skarven mellan tak och vägg.

I en Polar ryms många fördelar. Vi
blandar frisk mellan lösningar
som vår långa erfarenhet
har lärt oss och efter hur
vi själva vill ha det
när vi campar.

dubbelglas för bästa isoleringsförmåga
20. Vinterkopplingsfunktion finns

Samtliga sidofönster är öppningsbara,

på alla våra vagnar.

gavelfönstret fast för att bättre stå

14

16

samt har optimalt ventilerande insida.

22

emot fartvinden vid körning. Fönstren

21. Ett svalare sovrum får du

är mellantonade och har integrerade

genom att stänga av elementen bak

myggnät och rullgardiner.

i vagnen med en manuell shunt.
22. Nattbelysning med strömbrytare
bekvämt placerad vid sängen.
23. Vatten och avloppssystem är

1

3

12

frostfritt installerade.

18
13

24. Friktionskoppling WS3000 är
standard på alla Polar.

2

25. El- och vattenburen golvvärme är
standard i Polar 730 och 840. Alla våra

8

övriga vagnar har vattenburen golvvärme,

19
17

elektrisk golvvärme finns som tillval.
Du kan låta golvvärmen vara avstängd i

21

25

4

11

delar av vagnen men påslagen i andra.
26. Noggrann isolering kring friskluftsintag och värmeelement ger optimal

20
1. Vi har marknadens tjockaste
resårmadrasser. Bäddmadrass ingår.

värmeväxling i vagnen.
27. Våra mått är alltid baserade på

23

den invändiga golvytans längd.

2. Uppfällbara sängar ger extra plats

5

för förvaring.

10

3. Vikbar huvudända finns som tillval

9

till våra separata enkelsängar.

15

8. Den freonfria isoleringen i Polars
4. Centralvärmepanna för både gasol och el

väggar (37 mm EPS) och golv (44 mm) är

med 12- och 230 volts cirkulationspumpar.

den tjockaste på marknaden. En avvägning
har gjorts mellan värmekonduktivitet,

5. Polars smarta system för värmesprid-

6

hållfasthet och vikt för optimala värden.

ning och ventilation ger god inomhuskomfort året runt, även när det är riktigt

9. Elboxen har 230V intag, 16amp auto-

11. Marknadens styvaste

kallt. Vårt ventilationssystem är också

matsäkring, jordfelsbrytare och uttag för

kaross ger oss en husvagn med

något som uppskattas av allergiker.

230V, 12V, tv och kabel-tv. Tv-antenn för

vägegenskaper i absolut toppklass.

26

digital och analog mottagning är standard.
12. Skärbrädan är smart placerad

6. Vi håller kvar vid de stränga reglerna
för ventilation och för installation av

10. Chassit i en Polar tillverkas av varm-

som skiva över diskhon. Kan även

gasolapparater trots att det numera

galvaniserade stålprofiler med axlar av

användas som serveringsbricka.

inte är ett krav. Läckageindikatorn har

ståltorsion, vilket ger lång livslängd och

varit standard i Polar sedan 1976.

underlättar service. Mellanbalkar ger maximal

13. Alla vagnar har 4-lågig gasspis med

styrka och stabilitet. Vid golvplywoodens

elektronisk tändning, förutom Polar 520 LB

7. LED-belysning i vårt utdragbara

skarvar monteras speciella förstärknings-

som har ett smidigt kombinationskök med

uppvärmda skidfack samt i gasolkoffert.

plåtar på 150 mm som stärker ytterligare.

två lågor. Köksfläkten har löstagbart filter.

12
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Nyheter!

utvändiga NYHETER

2013 GÅR I POLARVITT

• Ny färgsättning av nedre sidoplåt
• Slät plåt på gavel bak

• Vita sidomarkeringar
• Vitt glas på orange baklykta
• Back- och dimljus byter
plats på bakljusramp
• Ny smäckrare tältlampa i vitt

Stilren baksida

Tonade rutor

Årets vagnar har fått en

Alla våra vagnar har fått

snyggare baksida! Eller vad

en mörkare nyans på föns-

sägs om slät plåt på bak-

terrutorna och är numera

gaveln, vitt glas på bakljuset

mellantonade. Det är inte

och vit bakljusramp med

bara en spännande detalj

I år har Polar fått en ny färgsättning av den nedre sidoplåten.

silvergrå fält runt belys-

rent designmässigt – det

De blå ränderna, som är så typiska för Polar, är kvar men de

ningen? Dessutom finns nu

stänger dessutom ute solen

går inte lika högt upp som tidigare. Dessutom är plasten runt

en ny upphängningslist, även

lite extra under riktigt ljusa

sidomarkeringarna numera vit.

den i vitt.

sommardagar.

Snyggare profil

Nydesignade lyktor

Mysig belysning

Bättre last

Gasol till grillen

Genom att låta back- och

Tältlampan, den som sitter

Polar 560 har fått en axel

På alla 2013 års modeller

dimljusen på ljusrampen byta

ovanför dörren på utsidan,

på 1700 kg, vilket gör att

följer en gasuttagskopp-

plats med varandra och ge

har fått en smäckrare form

den kan lasta ännu mer. Det

ling med vagnen. Med den

den orange baklyktan vitt

och smälter in fint med

ger, förutom möjligheten att

kan du enkelt dra gasol till

glas får vi en lite snyggare

sin vita färg. Den ger fin

packa lite extra, möjlighet

grillen på utsidan. Det enda

baksida.

belysning vid vagnen och är

att lägga fler kilon på fler

du behöver tänka på är att

välkomnande!

tillval.

fylla kylen!

14
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• Mellantonade fönster
som standard

UTSIDAN

• Vit bakljusramp med silvergrå
fält runt belysningen

• 1700 kg axel på Polar 560
• Gasuttagskoppling
medföljer vagnen

P OLAR katalog 2 0 1 3
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nyheter insidan

nyheter insidan

Nyheter!

ÄNNU MER SOM HEMMA
INVÄNDIGA NYHETER
• Nytt elsystem

Färggladare

Smart förvaring

Displayen till vårt värme-

I år har alla våra vinkelkök

system Alde har nu fått en

fått en praktisk förvarings-

färgskärm! Funktionerna är

lösning med trådbackar i

förstås desamma, men med

skåpet. Det gör det mycket

ett snyggare och modernare

lättare att hålla ordning bland

utseende blir det ett litet lyft

kryddor och kastruller och ger

för vagnens insida.

dessutom en extra avställ-

• Byrå/fönster som standard i
CTH, garderob finns som tillval

Nytt elsystem

• Gångjärnsdämpare på alla luckor

I år har vi ett nytt, egenut-

• Magnetlås på överskåp gavel bak

vecklat, elsystem som gör att

• Ännu bredare sängar i
TDS, 198 x 142/126.

du sköter hela vagnens el från
en och samma display. Du som
väljer till Svit kan även styra

• Skiva med köksrails*. 3 krokar
och skärbrädehållare medföljer

smartphone.

• 220V uttag på gavelspalt bak

insidan

ningsyta.

systemet via en app till din

• Antennswitch i elcentralsgarderoben
• Infälld stege till våningssäng som standard
• Aldes färgskärm
• Fler hyllskydd på hylla i badrum
• Tvättställsskiva i svart
med vitt tvättställ

Praktiskt uttag

Utdragsskiva

Tysta luckor

Mer ljusinsläpp

Vid sängen bak finns numera

I år är våra kök smartare

Alla luckor i årets vagnar

I våra CTH-vagnar blev en låg

• Nytt duschhandtag i alla
vagnsbreda badrum (TR)

ett 220V-uttag. Smart och

än någonsin! En lösning

är numera utrustade med

byrå med fönster ovanför ett

• Bänkutdrag i köksskåp*

praktiskt för den som vill

vi är särskilt nöjda med

gång järnsdämpare, vilket

så populärt tillval att vi nu gjort

ställa dit en extra lampa eller

är utdragsskivan som på

gör att de stängs mjukt och

det till standard. Det ger både

ladda telefonen. Dessutom

sekunden ger köksbordet en

ljudlöst. Perfekt om någon i

avställning och ett härligt ljus-

har våra tvärställda dubbel-

större yta. Ingår i Svit.

vagnen sover medan andra

insläpp i ett! Garderoben finns

är uppe och stökar.

kvar som tillval.

sängar (TDS) blivit ännu
bredare i år (198x142/126).

• Ny plafond i mittsittgrupp med två spottar för
bättre belysning (CTX)
• Belysning i skåp ovanför byrå
• Belysning under diskbänksskiva

En god nyhet för alla som

• Ny planlösning: Polar 730 BR

gillar att ta lite plats i

• Ny planlösning: Polar 560 TDB

sömnen!

* Ej i alla planlösningar

16
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modeller

modeller

Dags att

VÄLJA
MODELL

H ä r s e r d u vå r a s a m l a d e m o d e l l e r i storleksordning för

att ge ett hum om hur längden skiljer vagnarna åt. Antal fönster
och hur de är placerade kan däremot variera beroende på vilken

Polar 520

Vilken Polar

väljer
du?

Vi har sex alternativt sju olika storlekar
att välja mellan, beroende på vilken
planlösning du väljer. Vår minsta
vagn är Polar 520 och den största Polar
840. Siffran i modellnamnet berättar
vilken längd husvagnen har. Bredden
är dock alltid densamma och för alla
våra vagnar gäller 254 cm, vilket är
marknadens bredaste.

planlösning du väljer.

Polar 560

Polar 680

Polar 590

Polar 730

Polar 620

Polar 840

TÄNK PÅ ATT:
Vi mäter längden på våra vagnar inuti,
vilket gör att du faktiskt kan använda
längden till att bo på.

18
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planlösningar

planlösningar

Det ska vara lätt att

hITTA SIN RÄTTA
På Polar vill vi att du ska känna att den husvagn som blir din passar
så perfekt att vi kunnat sätta ihop den enbart med dig i åtanke.
Därför har vi designat en lång rad varianter att välja bland: hela
sju olika modeller, över 50 grundplanlösningar och mängder av
tillval som vi hoppas ska kunna uppfylla alla dina önskemål. Och för
att det ska vara lätt att börja botanisera har vi delat in dem efter
sovplatser. Det är ett bra sätt att börja bocka av kravlistan!

Enkelvagnarna har två fasta enkelsängar med ett nattduksbord emellan. Du kan få separata sängar oavsett
vilken modell och hur många extrabäddar du än väljer.

Precis som namnet avslöjar är det här vagnar med
en fast dubbelsäng, vilket ger ett stort och härligt
sovutrymme.

Det här är lösningen för dig som vill vara flexibel i din
vagn. Förutom vagnarnas fasta sängar kan du enkelt
förvandla sittgrupper och dinetter till ytterligare
sängplatser.

Är du intresserad av våra populära barnkammarlösningar är det här vagnarna för dig. Här får du gott om
plats för hela familjen men ändå möjlighet att använda
resten av utrymmet på ett effektivt sätt.

Tänk att tystnad kunde vara så… tyst.

20
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ENKEL

ENKEL

En liten omväg. Bara för att vi har tid.

Enkel

”Det är skönt med egen kupé” brukar det heta, men en helt egen
säng är inte så dumt det heller. Med två enkelsängar får båda
varsin fönsterplats med härligt ljusinsläpp i sovrumsdelen. Du
kan få separata sängar vilken modell du än väljer. När du har
bestämt dig för enkel behöver du bara bestämma en sak till –
vilken sida som ska bli din.

22
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ENKEL

ENKEL

Det är många som uppskattar
att ha varsin säng. I Polar får man
dessutom egen fönsterplats

VISSTE DU ATT:
Alla vagnar från
Polar har sju års

Sov som

täthetsgaranti?
Det är den längsta

DU SJÄLV VILL
Det finns många anledningar till att vilja
sova själv. Att få breda ut sig precis
som man vill och slippa klättra över
sängkamraten, till exempel.

på marknaden.

o c h Fö r u t o m at t d u få r total sovfrihet när du ligger i

enkelsäng finns en härlig lyx som du bara kan välja till om du
har separata bäddar: en fällbar madrass som gör att du kan
hissa upp bakom dig och sitta bekvämt i sängen. Perfekt för
sommarkvällar och regniga dagar när man vill krypa upp med
en god bok som sällskap.
För den som vill ha separata sängar i sin vagn har vi hela tolv
olika modeller att välja mellan – från den allra minsta på 520
cm till den största som är 840 cm lång! Dessutom har vi sett
till så att sittgruppen i vagnens främre del alltid går att bädda
ner och ger extra sovplats åt två vuxna.

En vagn för alla
N ä r d e t ko mm e r t i l l p l a n lö s n i n g har vi sedan satt ihop lösningar

för vilka önskemål du än skulle kunna ha. Vill du ha fasta överbäddar och
överbäddsskåp för att flera ska kunna sova i vagnen? Har du behov av
extra mycket förvaring och vill ha gott om överskåp? Eller vill du kanske
ha både och? Inga problem, vi har redan löst det.

24
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ENKEL

ENKEL

Alla Polars husvagnar har komfort i fokus.

Va l e t ä r , p r e c i s s o m va n l i g t, d i t t . Vi har en lång rad olika

modeller och planlösningar att välja bland. Det här är några exempel,
en komplett lista hittar du på nästa uppslag.

Polar 560 LB – Perfekt för två
Det här är en perfekt vagn om man är två. Med sina 13,4 kvadratmeter
har den gott om plats att trivas på! På långsidorna ovanför sängarna och
utmed bakre väggen sitter överskåp, som du som tillval kan byta ut till
ett fällbart överbäddsskåp eller till fast överbädd.

Polar 620 TR/LB – Med gott om plats
Ännu mera av det goda?

Det här är en riktigt lyxig och rymlig vagn med ett vagnsbrett badrum

Får du inte nog med bekvämligheter
kan du alltid göra tillval och i många
fall göra om din vagn till Svit!

varann. Här har du ett överskåp längs med de båda sängarna och i

vilket innebär att dusch, toalett och handfat inte behöver trängas med
huvudänden, som går att byta ut mot ett fällbart överbäddsskåp eller
fast överbädd på vänster sida.

Läs mer på sidorna 64-66.
Kö k e t ä r i n t e b a r a h e mm e t s , utan också husvagnens hjärta. Här

finns en 4-lågig* gasspis och minst 113 liters kyl med 14 liters frysfack.
Du kan uppgradera till 190 liters kyl med 35 liters separat frysfack,
vilket alltid ingår om du väljer Svit eller boggivagnar (620-840). Elektrisk
köksfläkt med löstagbart filter finns i alla Polarkök.
*4-lågig spis är standard i alla våra vagnar, förutom i 520 LB som har ett
smart kombinationskök med 2-lågig gasspis.
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ENKEL

enkel – planlösningar

Det enda som skiljer Enkelvagnarna
från andra modeller är de separata
sängarna. Resten av vagnen kan du
få precis som du vill!

Två enkelsängar

12 OLIKA VAL

Två separata enkelbäddar
Dubbelbädd
Dubbelbädd med dinett
Dubbelbädd med toalett
i bakre högra hörnet
TDB: Tvärställd dubbelsäng mot
vagnens bakre vägg
BK: Barnkammarvagn
BR: Barnrum
TDS: Tvärställd dubbelsäng
TR: Vagnsbrett badrum
X:
Extra sittgrupp i mitten
av vagnen
LB:
DB:
DBD:
CTH:

28
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E n h e l m a s s a s ä n g a r , m y c k e t förvaring eller fokus

på att umgås – det finns inga rätt eller fel när det gäller
husvagnsinredning. Men det finns rätt och fel för dig. För att
ditt husvagnsliv ska blir precis som du vill ha det har vi satt
ihop olika planlösningar att välja mellan.

520 LB
SÄNGAR: 190x90, 198x90 cm
SITTGRUPP: 132x225 cm

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

590 LB
SÄNGAR: 198x90 cm
SITTGRUPP: 160/132x225 cm

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

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

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

730 GSX LB
SÄNGAR: 2 st 198x90 cm
STOR SITTGRUPP: 160x225 cm
BÄDDBAR LITEN SITTGRUPP: 193x90 cm

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

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

840 TRX LB - Byrå
SÄNGAR: 2 st 198x90 cm
SITTGRUPP: 160x225 cm

840 TRX LB - Våningssängar, byrå
SÄNGAR: 2 st 198x90 cm, 2 st 193x81 cm
SITTGRUPP: 160x225 cm

840 TRX LB - Våningssängar, garderober
SÄNGAR: 2 st 198x90 cm, 2 st 193x81 cm
SITTGRUPP: 160x225 cm

CTX: Toalett i bakre ena hörnet,
extra sittgrupp i mitten av
vagnen
GSX: Extra sittgrupp samt toalett
i mitten av vagnen
Standard
Livingroom. Specialdesignad
sittgrupp framme i vagnen
med tv-bänk, välplacerade
högtalare, soundbar, subwoofer, stero/dvd 7” touchscreen, designat bord.
Kan uppgraderas till Svit.
Läs mer om Svit på s. 64-66

P OLAR katalog 2 0 1 3
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e n k e l – i n r e d n i n g s a lt e r n at i v

Fast inredning

e n k e l – p o pu l ä r a t i l l v a l

620 TR LB
Standard: Överskåp längs med de båda sängarna och i huvudänden.
Tillval: Fällbart överbäddsskåp eller fast överbädd på vänster sida.

EFTER TYCKE
OCH SMAK

Standard 95
Tillval 94

B e r o e n d e på v i l k e n m o d e l l och planlösning du har valt
Tillval 96

kan du välja på en rad olika inredningsalternativ, som gör din
vagn ännu mer funktionell för just dina behov.

680 TR LB, 730 TR LB, 840 TRX LB

520 LB

Standard: Överskåp ovanför båda sängarna.
Tillval: Fällbara överbäddsskåp eller fasta överbäddar
på höger och/eller vänster sida.

Standard: Överskåp efter långsidorna och utmed bakre väggen.
Tillval: Fällbart överbäddsskåp eller fast överbädd på vänster sida.

Utvändigt gasoluttag på sidovägg

Tillval 84

Standard 92

Standard 83
Tillval 93

Tillval 85

Tillval 86

Tillval 98
Tillval 91

730 GSX, mittsittgrupp

Tillval 87

Standard: Överskåp ovanför mittsittgrupp och högt monterat vitrinskåp
i vinkel mot kök, 900 mm.
Tillval: Överbäddsskåp och vägg med skjutlucka, 900 mm.
Båda tillvalen kan också fås i 1050 mm.

Standard 36

560 LB, 590 LB, 620 LB, 730 GSX LB
Standard: Överskåp efter långsidorna och utmed bakre väggen.
Tillval: Fällbart överbäddsskåp på höger och/eller vänster sida, fast
överbädd på höger och/eller vänster sida i kombination med fast överbädd
och överbäddsskåp.

Stereo/DVD7” touchscreen

Cykelhållare

Tillval 38

Tillval 70

Standard 49

Populära tillval
Tillval 64
Tillval 71

Utvändigt gasoluttag på sidovägg:
Med ett utvändigt gasoluttag kopplar
du enkelt på grillen när det vankas
middag.

Tillval 37
Tillval 53

840 TRX

Tillval 65

Tillval 78

Stereo/DVD7” touchscreen: Ljud- och
filmspelare i ett. Väljer du dessutom
till Subwoofer får du vår bästa ljudupplevelse.

Takfönster i Omniventversion vagnen
Standard 99

Tillval 51

Tillval 80

I b l a n d g ö r d e d ä r e x t r a tillvalen mer för vagnupplevelsen än man

30

full koll och fler val för din nya polar!

kan tro. Som en säng som lätt viks upp och ger ett bekvämt stöd för ryggen.

SVIT: Med tillvalspaketet Svit bjuder din Polar på en ännu lyxigare upplevelse. Läs mer på sidorna 64-66
KOMFORT OCH SÄKERHET: Två tillvalspaket som ger lite extra av det du vill ha mer av. Läs mer på sidan 67
TYGER: Vi har en mängd nya tyger och färdiga kombinationer för alla olika smaker. Läs mer på sidorna 68-73
GOLV: I år kan du välja bland flera olika golv – tre stycken närmare bestämt. Läs mer på sidorna 74-75
TAPETER: Nytt för i år är kökstapeter! Lätta att torka av och ger en ombonad vagn. Läs mer på sidorna 76-77
TEKNISK FAKTA: Här får du koll på vad din vagn innehåller och vad som gäller kring vikt. Läs mer på sidan 85

Perfekt när du vill sitta upp och äta frukost i sängen, till exempel. Kaffet

P OLAR katalog 2 0 1 3

får du tyvärr ordna själv, men mycket annat smått och gott som förgyller

Takfönster i Omniventversion:
Takfönster med en fläkt som ser
till att du verkligen får in den friska
luften i vagnen.

ENKEL

Standard: Vinklad sittgrupp med överskåp.
Tillval: Fast våningssäng med två bäddar.

ledigheten kan vi bjuda på!
Vi har handplockat ännu fler tillval som du kan läsa om på sidorna 78–81.
En komplett förteckning får du hos våra återförsäljare.

P OLAR katalog 2 0 1 3

Cykelhållare: Klart att cyklarna ska
med på semestern! Med cykelhållare
får du plats för upp till tre cyklar.
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Du b b e l

Du b b e l

Dubbel

En stor och skön dubbelsäng är en vardagslyx, eller ska vi säga
nattlig lyx, som inte alls behöver betyda att en massa värdefullt
utrymme försvinner. Vi har många olika planlösningar som gör
att du kan sova som hemma hela semestern, men ändå får ut
det mesta av resterande husvagnsyta.

Visst är det märkligt att frukosten kan smaka så mycket godare ihop med frisk luft?

32
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D U BBEL

D U BBEL

Vakna på rätt sida

HELA SEMESTERN
När man inte hinner njuta av sin breda
säng för att vardagarna kommer i
vägen är det skönt att se fram emot lata
morgnar när man åker iväg.

I vissa av våra planlösningar är badrummet vagnsbrett.
Perfekt för dig som vill ha lite extra utrymme! Och om
du vill kan du välja till ett extra fönster för att få in lite
dagsljus.

E n s a k s o m v i vä g r a r tumma på är att du ska sova gott.

Och för dig som vill sova i dubbelsäng har vi en lång rad olika
planlösningar som löser alla dina andra önskemål: vare sig
det rör sig om förvaring, extra sovplatser eller sittgrupper.
Men, vi börjar med att utgå ifrån att det är en stor och skön
säng som gäller för dig.

Dubbelrum med många val
Fö r d i g s o m v i l l s o va i dubbelsäng har vi hela nitton olika modeller

VISSTE DU ATT:

och planlösningar att välja på. Och en lång rad olika tillval. Det betyder att
några beslut ska tas: ska sängen stå mot den ena väggen eller vill du ha

Vi har tjocka och sköna

en modell där sängen är fristående så att du enkelt kan lägga dig i sängen

resårmadrasser och tre

oavsett vilken sida du sover på? Väljer du en säng som står mot den ena

typer av bäddmadrasser

väggen har du sedan olika alternativ för hur den andra väggen ska se ut.

att välja mellan.

Du kan till exempel få ett lågt skåp och fönster ovanför eller en hel garderobsvägg för maximal förvaring.
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D U BBEL

D U BBEL

Va l e t ä r , p r e c i s s o m va n l i g t, ditt. Vi har en lång rad olika

Bäddguide

modeller och planlösningar att välja bland. Det här är några exempel,

Så här bäddar du ner sittgruppen fram:

en komplett lista hittar du på nästa uppslag.

1. Vik ner bordet.

Polar 560 CTH – Mest populär

2. Dra ut sittdynorna och vänd dem.

Här står dubbelsängen mot vänster vägg och hörnbadrummet mot höger

3. Vik ryggdynorna framåt.

vägg. En låg byrå ger plats för ett fönster och ovanför dubbelsängen

4. Lägg mellanläggsdynan mellan
höger rygg- och sittdyna.
5. När du vill använda hela bädden
vänder du de underliggande sittdynorna och tar bort hörn- och
mittryggdynan.

För den som ofta bäddar ner fram kan man
som tillval beställa en 30 mm bäddmadrass
för ännu bättre sovkomfort.

36

finns gott om förvaring i ett överskåp.

Polar 560 TDB – Ny för i år
Här är sängen placerad mot vagnens bakre kortsida vilket ger fri fotända.
En riktigt lyxig vagn med möjlighet att delas i två olika rum!

680 TR/DB – Gott om plats
En rymlig vagn med vagnsbrett badrum som låter dig ta ut svängarna
oavsett om det gäller att laga mat eller umgås många.
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dubbel

dubbel – planlösningar

En dubbelsäng

E n h e l m a s s a s ä n g a r , m y c k e t förvaring eller fokus

på att umgås – det finns inga rätt eller fel när det gäller

19 OLIKA VAL
520 CTH
SÄNG: 198x145/130 cm
SITTGRUPP: 160/132x225 cm

Två separata enkelbäddar
Dubbelbädd
Dubbelbädd med dinett
Dubbelbädd med toalett
i bakre högra hörnet
TDB: Tvärställd dubbelsäng mot
vagnens bakre vägg
BK: Barnkammarvagn
BR: Barnrum
TDS: Tvärställd dubbelsäng
TR: Vagnsbrett badrum
X:
Extra sittgrupp i mitten
av vagnen
LB:
DB:
DBD:
CTH:

I Dubbel får du alltid en stor och härlig säng.
Resten av ytan har en mängd olika planlösningar
att välja bland!
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CTX: Toalett i bakre ena hörnet,
extra sittgrupp i mitten av
vagnen
GSX: Extra sittgrupp samt toalett
i mitten av vagnen
Standard
Livingroom. Specialdesignad
sittgrupp framme i vagnen
med tv-bänk, välplacerade
högtalare, soundbar, subwoofer, stero/dvd 7” touchscreen, designat bord.
Kan uppgraderas till Svit.
Läs mer om Svit på s. 64-66

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

husvagnsinredning. Men det finns rätt och fel för dig. För att
ditt husvagnsliv ska blir precis som du vill ha det har vi satt
ihop olika planlösningar att välja mellan.

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

560 CTH - Garderober
SÄNG: 198x145/130 cm
SITTGRUPP: 160x225 cm

560 TDB (NY)
SÄNG: 198x145/130 cm
SITTGRUPP: 160/132x225 cm

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

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

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

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

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

620 CTH DB - Garderober
SÄNG: 198x145/130 cm
SITTGRUPP: 160x225 cm

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

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

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

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

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

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

840 TRX TDS
SÄNG: 198x142/126 cm
SITTGRUPP: 160x225 cm

840 TRX TDS - Byrå
SÄNG: 198x142/126 cm
SITTGRUPP: 160x225 cm

P OLAR katalog 2 0 1 3
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Fast inredning

EFTER TYCKE
OCH SMAK
B e r o e n d e på v i l k e n m o d e l l och planlösning du har valt

520 CTH, 560 CTH, 590 CTH, 620 CTH
Standard: Överskåp ovanför dubbelsängen.
Tillval: Fällbart överbäddsskåp eller fast överbädd på vänster sida.

kan du välja på en rad olika inredningsalternativ, som gör din
vagn ännu mer funktionell för just dina behov.
Mikrovågsugn

LIVINGroom
Tillval 57

Standard 56

Tillval 72

590 TR DB, 620 TR DB, 680 TR DB, 730 TR DB
Standard: Överskåp ovanför dubbelsängens långsida och gavel.
Tillval: Fast överbädd eller överbäddsskåp.

Tillval 12

Standard 11

Tillvalet Livingroom är perfekt för dig som gillar att se
på film och har höga krav på upplevelsen. Här får du
en specialdesignad sittgrupp med tv-bänk, välplacerade högtalare, soundbar, subwoofer, stereo/DVD, 7”
touchscreen och bekvämt placerat bord.

Tillval 72

Livingroom

840 TRX
Standard: Vinklad sittgrupp med överskåp.
Tillval: Fast våningssäng med två bäddar.

Ventilationslucka
Standard 99

Tillval 80

680 TR DB, 730 TR DB

Populära tillval

Standard: Byrå med fönster och garderob på höger sida för 680 TR DB.
Våningssäng för 730 TR DB.
Tillval: Fast våningssäng med två bäddar respektive byrå/fönster.

Livingroom: Vardagsrum med högtalare, soundbar, subwoofer, stereo/
DVD 7” touchscreen och specialdesignad sittgrupp.

byrTR

Tillval

BK2TR

full koll och fler val för din nya polar!
SVIT: Med tillvalspaketet Svit bjuder din Polar på en ännu lyxigare upplevelse. Läs mer på sidorna 64-66
KOMFORT OCH SÄKERHET: Två tillvalspaket som ger lite extra av det du vill ha mer av. Läs mer på sidan 67
TYGER: Vi har en mängd nya tyger och färdiga kombinationer för alla olika smaker. Läs mer på sidorna 68-73
GOLV: I år kan du välja bland flera olika golv – tre stycken närmare bestämt. Läs mer på sidorna 74-75
TAPETER: Nytt för i år är kökstapeter! Lätta att torka av och ger en ombonad vagn. Läs mer på sidorna 76-77
TEKNISK FAKTA: Här får du koll på vad din vagn innehåller och vad som gäller kring vikt. Läs mer på sidan 85
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Lastlucka vänster bak

Ventilationslucka: Med en ventilationslucka kan du lämna öppet och
vädra utan risk för att insekter hittar
in, eftersom den är täckt av nät.

LÅT M AGEN VARA M ED OCH VÄL J A . Det är nu du har chansen att

Lastlucka vänster bak: Förvaring för
den där stora packningen.

passa på att unna dig det där lilla extra som du kanske fantiserat om. Ett
vardagsrum med fantastiskt ljud kanske? Eller lite extra plats för packning?
Vad du än fastnar för så är du garanterat väl värd det när det är dags att
ta vagnen på en tur.
Vi har handplockat ännu fler tillval som du kan läsa om på sidorna 78–81.
En komplett förteckning får du hos våra återförsäljare.

P OLAR katalog 2 0 1 3

DUBBEL

Tillval

Mikrovågsugn: En typisk del av köksutrustningen som man saknar när
man inte har den. Toppen till skidlunchen eller popcornen till sommardeckaren.
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flexibel

Flexibel

Vi tar semester från trafiken också.

Ibland kan man bara inte bestämma sig. Man kanske oftast
åker två, men vill ha möjlighet att bo fler. På Polar tycker vi
inte att sånt där ska behöva vara hugget i sten och därför
har vi tagit fram flexibla vagnar som är perfekta när sällskapets behov, och storlek, är lite rörlig. Sittgrupper blir
extrasängar i ett nafs. Flexibel är möjligheternas vagnar.
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F LE X IBEL

F LE X IBEL

VISSTE DU ATT:
Alla våra vagnar
har vattenburen
golvvärme?

I Flexibel är det du

SOM BESTÄMMER
När man har flera olika behov som ska tillfredsställas på
en liten yta kan man, med lite listiga lösningar, slippa
välja mellan det ena och det andra helt och hållet.

F l e x i va g n e n l åt e r d i g h a o l i k a b e h o v va r j e d a g , om du så vill! Här växlar

du snabbt och enkelt från många sovplatser till många sittplatser. Och tillbaka igen. Med
tillval för utdragbara bordsskivor och extraförvaring blir vagnen ännu mer flexibel – allt efter
skiftande behov.

Välj nu, var flexibel sen
Va d s ä g s o m e n p l a n l ö s n i n g med såväl tvärställd dubbelsäng som en

extra nedbäddbar sittgrupp i vagnens mitt? Eller att istället för den lilla sittgruppen få en våningssäng? Det finns många möjligheter att välja och justera
planlösningen så att den passar dig. Till vissa vagnar kan du dessutom välja till
Livingroom, vilket innebär att den främre sittgruppen görs ännu mer filmvänlig
med sköna sittplatser och dunderljud – perfekt för den som gillar att umgås i
soffan och titta på TV eller film!
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F LE X IBEL

Va l e t ä r , p r e c i s s o m va n l i g t, d i t t. Vi har en lång rad olika

modeller och planlösningar att välja bland. Det här är några exempel,

Bäddguide

en komplett lista hittar du på nästa uppslag.

Dinetten bak och mittsittgruppen
bäddar du ner så här:

Polar 620 DBD – Flexibel
Det här är en av modellerna där du kan få en dubbelsäng på ena sidan

1. Lyft bordet i framkant och haka av.

och en bäddbar sittgrupp/dinett på den andra.

2. Vik in bordsbenen.

Polar 620 CTX – Sju sovplatser

3. Haka fast bordet omvänt i den
nedre listen.

I en 620 CTX får du en mindre nedbäddbar sittgrupp i mitten av vagnen
och kan sova upp till sju personer.

Polar 840 TRX/TDS – Lyx i två rum och kök

4. Dra ut sittdynorna och vänd dem.
5. Vik ryggdynorna framåt.

En underbar vagn på dryga 20 kvm med vagnsbrett badrum, extra
sittgrupp och tvärställd dubbelsäng.
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flexibel

flexibel – planlösningar

Olika behov

E n h e l m a s s a s ä n g a r , m y c k e t förvaring eller fokus

på att umgås – det finns inga rätt eller fel när det gäller

12 OLIKA VAL

husvagnsinredning. Men det finns rätt och fel för dig. För att
ditt husvagnsliv ska blir precis som du vill ha det har vi satt
ihop olika planlösningar att välja mellan.

I Flexibel är inget hugget i sten och det är precis det som är poängen.
Här väljer du fritt bland sängplatser, förvaring och sittgrupper som
enkelt blir sovplatser.

Två separata enkelbäddar
Dubbelbädd
Dubbelbädd med dinett
Dubbelbädd med toalett
i bakre högra hörnet
TDB: Tvärställd dubbelsäng mot
vagnens bakre vägg
BK: Barnkammarvagn
BR: Barnrum
TDS: Tvärställd dubbelsäng
TR: Vagnsbrett badrum
X:
Extra sittgrupp i mitten
av vagnen
LB:
DB:
DBD:
CTH:
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CTX: Toalett i bakre ena hörnet,
extra sittgrupp i mitten av
vagnen
GSX: Extra sittgrupp samt toalett
i mitten av vagnen
Standard
Livingroom. Specialdesignad
sittgrupp framme i vagnen
med tv-bänk, välplacerade
högtalare, soundbar, subwoofer, stero/dvd 7” touchscreen, designat bord.
Kan uppgraderas till Svit.
Läs mer om Svit på s. 64-66

560 DBD
SÄNG: 198x135/120 cm
STOR SITTGRUPP: 160/132x225 cm
BÄDDBAR LITEN SITTGRUPP: 198x64 cm

590 DBD
SÄNG: 198x135/120 cm
STOR SITTGRUPP: 160/132x225 cm
BÄDDBAR LITEN SITTGRUPP: 198x64 cm

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

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

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

730 GSX LB
SÄNGAR: 2 st 198x90 cm
STOR SITTGRUPP: 160x225 cm
BÄDDBAR LITEN SITTGRUPP: 193x90 cm

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

730 TRX - Garderober
SÄNG: 198x135/120 cm
STOR SITTGRUPP: 188/160x225 cm
BÄDDBAR LITEN SITTGRUPP: 193x90 cm

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

840 TRX LB - Byrå
SÄNGAR: 2 st 198x90 cm
SITTGRUPP: 160x225 cm

840 TRX TDS
SÄNG: 198x142/126 cm
SITTGRUPP: 160x225 cm

840 TRX TDS - Byrå
SÄNG: 198x142/126 cm
SITTGRUPP: 160x225 cm

P OLAR katalog 2 0 1 3
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Fast inredning

EFTER TYCKE
OCH SMAK

B e r o e n d e på v i l k e n m o d e l l och planlösning du har valt

620 CTX, 680 CTX

730 TRX

Standard: Överskåp ovanför dubbelsängen.
Tillval: Fällbart överbäddsskåp eller fast överbädd på vänster sida.

Standard: Överskåp ovanför dubbelsängens långsida och gavel.
Tillval: Fast överbädd eller överbäddsskåp.

Standard 56

Tillval 57

kan du välja på en rad olika inredningsalternativ, som gör din
vagn ännu mer funktionell för just dina behov.

Tillval 72

Standard 11

Tillval 12

Tillval 72

Cykelhållare

560 DBD, 590 DBD, 620 DBD, 730 GSX LB
Standard: Överskåp efter långsidorna och utmed bakre väggen.
Tillval: Fällbart överbäddsskåp på höger och/eller vänster sida, fast
överbädd på höger och/eller vänster sida i kombination med fast överbädd
och överbäddsskåp.
Tillval 38

620 CTX, 680 CTX, 730 GSX och 730 TRX,
mittsittgrupp
Standard: Överskåp ovanför mittsittgrupp och högt monterat vintrinskåp
i vinkel mot kök, 900 mm.
Tillval: Överbäddsskåp och vägg med skjutlucka, 900 mm.
Båda tillvalen kan också fås i 1050 mm.

Standard 49

Tillval 64

Standard 36

Tillval 70

Tillval 37

Tillval 71

Vikdörr istället för draperi

Tillval 53

Tillval 65

Tillval 78

840 TRX LB
Standard: Överskåp ovanför båda sängarna.
Tillval: Fällbara överbäddsskåp eller fasta överbäddar
på höger och/eller vänster sida.
Tillval 84

Tillval 51

Myggnätsdörr

Standard 83

840 TRX

Tillval 86
Tillval 85

Populära tillval

Standard: Vinklad sittgrupp med överskåp.
Tillval: Fast våningssäng med två bäddar.
Tillval 87

Luftkonditionering
Standard 99

full koll och fler val för din nya polar!
SVIT: Med tillvalspaketet Svit bjuder din Polar på en ännu lyxigare upplevelse. Läs mer på sidorna 64-66
KOMFORT OCH SÄKERHET: Två tillvalspaket som ger lite extra av det du vill ha mer av. Läs mer på sidan 67
TYGER: Vi har en mängd nya tyger och färdiga kombinationer för alla olika smaker. Läs mer på sidorna 68-73
GOLV: I år kan du välja bland flera olika golv – tre stycken närmare bestämt. Läs mer på sidorna 74-75
TAPETER: Nytt för i år är kökstapeter! Lätta att torka av och ger en ombonad vagn. Läs mer på sidorna 76-77
TEKNISK FAKTA: Här får du koll på vad din vagn innehåller och vad som gäller kring vikt. Läs mer på sidan 85
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Myggnätsdörr: På Polar älskar vi
djur, men hungriga mygg får stanna
utanför.

Tillval 80
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Äv e n i e n f l e x i b e l va g n är några behov alltid desamma: att man vill

ha svalt och skönt inne när det är hett ute, och att myggorna ska hålla sig
på rätt sida av husvagnens väggar, till exempel. Dina tillval gör att din vagn

Vikdörr istället för draperi: En vikdörr
är en smart lösning om man vill kunna
skärma av utan att bli av med yta.

möter dina behov ännu bättre – överallt och alltid.
Vi har handplockat ännu fler tillval som du kan läsa om på sidorna 78–81.
En komplett förteckning får du hos våra återförsäljare.
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fLEXIBEL

Luftkonditionering: En investering
som blir värd sin vikt i guld när de där
varmaste sommarnätterna kommer.

Tillval 91

Cykelhållare: Klart att cyklarna ska
med på semestern! Med cykelhållare
får du plats för upp till tre cyklar.
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Familj

När familjen ska iväg är det hård och minutiös planering som
gäller. Som tur är har vi redan tagit hand om den biten och
förutsett de behov en familj på resa kan ha. Här får var och
en sitt eget utrymme, men med gott om plats att umgås på.
Dessutom har vi fått in mycket plats för förvaring. Det enda
du behöver göra nu är att njuta!

En efterlängtad middag. Och dagar som aldrig tar slut.
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F A M IL J

Vi vet att det kan vara knepigt att rymma många olika
viljor i en husvagn. Därför har vi lagt extra mycket tid
på att planera. Och lyssna på era behov.

Här har alla

SIN EGEN PLATS
N yc k e l n t i l l e n t r e v l i g s e m e s t e r för många på liten yta verkar

ligga i de där små sakerna. Som att den som är ensam om att vilja lägga
sig får ett eget krypin och sova gott medan andra i vagnen är vakna.

Vår unika barnkammare
s p e c i e l lt f ö r Fa m i l j e va g n e n är barnkammarlösningen. Den

VISSTE DU ATT:

består till grunden av en dubbelsäng, en våningssäng med två bäddar
samt ett överbäddskåp ovanför dubbelsängen med sovplats för en

Till våningssäng med två bäddar

person. Dessutom kan du alltid välja om du vill ha överskåp eller säng-

kan man också välja till lådor under

platser. Och är man rädd för att trilla ur sängen finns skyddsnät, så att

sängen som rymmer mycket!
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den som ligger där kan sova lugnt. Eller sprattligt, rättare sagt.
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Va l e t ä r , p r e c i s s o m va n l i g t, d i t t. Vi har en lång rad olika

TVÅ SMARTA TILLVAL

modeller och planlösningar att välja bland. Det här är några exempel,

Ti llvalen Säkerhetspaketet och
Komfortpaketet innebär inte precis
några överraskningar. Det är som det
låter – lite extra av allt inom säkerhet
och komfort.

en komplett lista hittar du på nästa uppslag.

Du kanske vill ha lite extra trygghet
mot brand, gasläckor och stöld, till
exempel. Då kan du gärna ta en titt
på Säkerhetspaketet.

Polar 560 BK – Smart planering
Med en yta på 13,4 kvadratmeter kan 560 BK ge sovplatser för upp till
åtta personer! Tvåvåningssängen byts lätt ut mot en trevåningssäng
och överbäddskåpet viks enkelt ut till en bädd för en.

Polar 730 BR – Nyhet: tre rum och kök
Längst bak finns ett separat barn- eller ungdomsrum med våningssäng
och sittgrupp som går att bädda ner. Rummet går att dela av med draperi

Eller så vill du lägga krutet på att få
lite mer ljus, ännu bättre ljud och frisk
luft – då är Komfortpaketet perfekt!.
Läs mer på sidan 67.
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eller skjutdörr. Köket är väl tilltaget och i vagnens mitt finns en skön
dubbelsäng mot ena väggen. Mellan sovrummet och främre delen finns
ytterligare ett draperi för avskärmning.
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En familj

En he
El m a s sa sä n g a r , myc k e
E t förvaring eller fokus

17 OLIKA VAL

Två separata enkelbäddar
Dubbelbädd
Dubbelbädd med dinett
Dubbelbädd med toalett
i bakre högra hörnet
TDB: Tvärställd dubbelsäng mot
vagnens bakre vägg
BK: Barnkammarvagn
BR: Barnrum
TDS: Tvärställd dubbelsäng
TR: Vagnsbrett badrum
X:
Extra sittgrupp i mitten
av vagnen
LB:
DB:
DBD:
CTH:

En Familjvagn kan ha både enkelsängar och
dubbelsäng och många extra sovplatser.
Här hittar du även möjlighet till barnkammarlösning.
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CTX: Toalett i bakre ena hörnet,
extra sittgrupp i mitten av
vagnen
GSX: Extra sittgrupp samt toalett
i mitten av vagnen
Standard
Livingroom. Specialdesignad
sittgrupp framme i vagnen
med tv-bänk, välplacerade
högtalare, soundbar, subwoofer, stero/dvd 7” touchscreen, designat bord.
Kan uppgraderas till Svit.
Läs mer om Svit på s. 64-66

på att umgås – det finns inga rätt eller fel när det gäller
husvagnsinredning. Men det finns rätt och fel för dig. För att
ditt husvagnsliv ska blir precis som du vill ha det har vi satt
ihop olika planlösningar att välja mellan.

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

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

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

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

680 TR
tr DB - Våningssäng
SÄNGAR: 198x135/120, 2 st 200x63/39 cm
SITTGRUPP: 160x225 cm

730 Br (ny)
SÄNGAR: 198x135/120, 2 st 173x78/55,
173x81/59 cm. SITTGRUPP: 160/132x225,
LITEN BÄDDBAR SITTGRUPP: 195x55/45 cm

730 Br (ny) - garderober
SÄNGAR: 198x135/120, 2 st 173x78/55,
173x81/59 cm. SITTGRUPP: 160/132x225,
LITEN BÄDDBAR SITTGRUPP: 195x55/45 cm

730 gsX Bk
SÄNGAR: 198x135/120 cm, 2 st 194x62 cm
STOR SITTGRUPP: 160x225 cm
BÄDDBAR LITEN SITTGRUPP: 193x90 cm

730 tr DB
SÄNGAR: 198x135/120 cm, 2 st 200x63/39 cm
SITTGRUPP: 188/160x225 cm

840 TRX
trX DB
SÄNGAR: 198x135/120 cm, 2 st 200x63/39 cm
SITTGRUPP: 160x225 cm

840 TRX
trX DB - Byrå
SÄNGAR: 198x135/120 cm, 2 st 200x63/39 cm
SITTGRUPP: 160x225 cm

840 TRX
trX DB - Våningssängar
SÄNGAR: 198x135/120 cm, 2 st 193x81 cm,
2 st 200x63/39 cm, SITTGRUPP: 160x225 cm

840 TRX
trX DB - Våningssängar, byrå
SÄNGAR: 198x135/120 cm, 2 st 193x81 cm,
2 st 200x63/39 cm, SITTGRUPP: 160x225 cm

840 TRX
trX LB
lB - Våningssängar, byrå
SÄNGAR: 2 st 198x90 cm, 2 st 193x81 cm
SITTGRUPP: 160x225 cm

840 TRX
trX TDS
tDs - Våningssängar
SÄNGAR: 198x142/126 cm, 2 st 193x81 cm
SITTGRUPP: 160x225 cm

840 TRX
trX TDS
tDs - Våningssängar, byrå
SÄNGAR: 198x142/126 cm, 2 st 193x81 cm
SITTGRUPP: 160x225 cm

840 TRX
trX LB
lB - Våningssängar, garderober
SÄNGAR: 2 st 198x90 cm, 2 st 193x81 cm
SITTGRUPP: 160x225 cm

P
p OLAR
O l a r katalog
k ata l o g 2 0 1 3
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Fast inredning

EFTER TYCKE
OCH SMAK

B e r o e n d e på v i l k e n m o d e l l och planlösning du har valt

680 TR DB, 730 TR DB, 730 BR

560 BK, 590 BK, 620 BK, 680 BK, 730 GSX BK

Standard: Överskåp ovanför dubbelsängens långsida och gavel.
Tillval: Fast överbädd eller överbäddsskåp.

Standard: Fällbart överbäddsskåp ovanför dubbelsängens långsida.
Tillval: Överskåp ovanför dubbelsängens långsida & gavel eller fast överbädd.

kan du välja på en rad olika inredningsalternativ, som gör din
vagn ännu mer funktionell för just dina behov.

2- eller 3-delat draperi

Standard 11

Tillval 12

Tillval 72

Standard 12

Tillval 11

840 TRX LB

840 TRX

Standard: Överskåp ovanför båda sängarna.
Tillval: Fällbara överbäddsskåp eller fasta överbäddar på höger och/eller
vänster sida.

Standard: Vinklad sittgrupp med överskåp.
Tillval: Fast våningssäng med två bäddar.

Tillval 72

Tillval 84
Standard 83

Standard 99

Tillval 86
Tillval 85

Tillval 80

560 BK, 590 BK, 620 BK, 680 BK och 730 GSX BK
Standard: Våningssäng med två bäddar på höger sida.
Tillval: Fast våningssäng med tre bäddar på höger sida.

Tillval 91

Lådor under våningssäng

Tre-våningssäng

Tillval 87

Standard

BK2

Tillval

BK3

680 TR DB, 730 TR DB
Standard: Byrå med fönster och garderob på höger sida för 680 TR DB.
Våningssäng för 730 TR DB.
Tillval: Fast våningssäng med två bäddar respektive byrå/fönster.

byrTR

Tillval

BK2TR

Tre-våningssäng: Istället för att sova
två på höjden kan man faktiskt sova
tre – och dessutom få varsin fönsterplats.

LIVINGroom
Tillvalet Livingroom är perfekt för dig som gillar att se
på film och har höga krav på upplevelsen. Här får du
en specialdesignad sittgrupp med tv-bänk, välplacerade högtalare, soundbar, subwoofer, stereo/DVD, 7”
touchscreen och bekvämt placerat bord.

2- eller 3-delat draperi: Ger varje
säng möjlighet att få ett eget draperi
eller ett stort gemensamt.
Takfönster i Omniventversion

full koll och fler val för din nya polar!
SVIT: Med tillvalspaketet Svit bjuder din Polar på en ännu lyxigare upplevelse. Läs mer på sidorna 64-66
KOMFORT OCH SÄKERHET: Två tillvalspaket som ger lite extra av det du vill ha mer av. Läs mer på sidan 67
TYGER: Vi har en mängd nya tyger och färdiga kombinationer för alla olika smaker. Läs mer på sidorna 68-73
GOLV: I år kan du välja bland flera olika golv – tre stycken närmare bestämt. Läs mer på sidorna 74-75
TAPETER: Nytt för i år är kökstapeter! Lätta att torka av och ger en ombonad vagn. Läs mer på sidorna 76-77
TEKNISK FAKTA: Här får du koll på vad din vagn innehåller och vad som gäller kring vikt. Läs mer på sidan 85
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S å b l i r a l l a ö v e r e n s . Ett bra sätt att få alla nöjda är att ge dem vad

Lådor under våningssäng: Ännu
mer förvaring får du om du utnyttjar
utrymmet under våningssängen som
rymmer en hel del smått och gott.

familj

Tillval

Populära tillval

de vill ha. Ja, det låter kanske som en löjlig lösning, men med våra extra tillval
är det faktiskt möjligt att göra hela familjen glad.
Vi har handplockat ännu fler tillval som du kan läsa om på sidorna 78–81.
En komplett förteckning får du hos våra återförsäljare.
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Takfönster i Omniventversion:
Takfönster med en fläkt som ser
till att du verkligen får in den friska
luften i vagnen.
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S k r ä d d a r s y d i n va g n

S k r ä d d a r s y d i n va g n

Din vagn – precis

Får det lov att vara en Omnivent tacklucka eller kanske en
centraldammsugare? När du valt bland våra många tillval sätter vi igång och inreder din vagn helt efter dina önskemål.

SOM DU VILL HA DEN
När du väl har bestämt dig för vilken
modell och planlösning du vill ha är det
dags att titta igenom alla våra tillval och
inreda din vagn! Det är nu det riktigt
roliga börjar!

Tillval för alla smaker och behov
F ö r u t o m at t ö k a va r d a g s k o mf o r t e n ytterligare

med tillvalspaketet Svit, vårt Säkerhets- eller Komfortpaket
och övriga tillval har du en mängd möjligheter att inreda din
nya Polar med golv, tyger, draperier och tapeter!
Antingen känner du att det blir en spännande utmaning
för ditt designeröga och då är det bara att gå loss! Känner
du däremot att det blir svårt har vi redan satt ihop en rad
kombinationer, som vi själva tycker blir riktigt snygga ihop.
Där behöver du bara göra ett enda val.
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S V IT

S V IT

Svit

För dig som vill bo i lite extra flärd har
vi tagit fram en exklusiv samling tillval
som vi kallar ”Svit”. Det handlar om de
där bekvämligheterna som egentligen
inte är livsnödvändiga, men som man
ändå inte vill vara utan. Ett paket med
våra mest valda tillval som sätter lite
guldkant – även på en semestervardag.

Spis med ugn: Än n u b ät t re m ö jl ig het er at t l aga yp p erl ig sem est erm at .

Stereo/DVD 7” touch screen: Perfekt fö r re g n i ga d a ga r o c h mys i ga k vä lla r.

VISSTE DU ATT:
Mer än hälften av
våra kunder uppgraderar med vårt
lyxiga paket Svit.

Ljuslister: Belysn in g i fö n st ren so m

Tvådelad kyl och frys: H ä r få r d u

ger et t o m b o n at sken .

go tt o m p la t s fö r b å d e m a t o c h d r yc k .

Det lilla, och stora, extra.
At t b o i P o l a r i n n e b ä r alltid en lite extra hög husvagnskomfort,

men med tillvalspaketet Svit förvandlar du enkelt komforten till ren lyx!
Det handlar om små saker som gör stor skillnad och lite större saker som
faktiskt kan slå standarden där hemma!
Sedan 2010 har vi erbjudit husvagnsköpare att uppgradera till Svit och
få en rad tillval paketerade – varav ett antal av dem är helt unika för Svit.
Svit finns som tillval för en rad av våra modeller, men inte alla. Alla vagnsstorlekar och över 40 planlösningarna kan uppgraderas till Svit.
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S V IT

SÄKERHE t - & k o mf o r t p a k e t

Färdiga paket för din vagn
Ko mfo r t - o c h S ä k e r h e t s pa k e t e n är två tillvalspaket

med lite olika funktion. Komfortpaketet är till för den som
vill ha lite extra bekvämligheter i sin vagn, som taklucka för
att släppa in frisk luft och mysbelysning, medan Säkerhetspaketet i sin tur koncentrerar sig på att hålla dig säker, med
bland annat brandvarnare och stabiliseringssystemet IDC.
Säkerhets-paketet går utmärkt att kombinera med Svit.

SÄKERHETSPAKETET
Gasvarnare: En extra trygghet.

duschen.

Lås kulkoppling: Gör vagnen extra svår
att stjäla.

SVIT INNEHÅLLER
• 2 års gratis WiFi i husvagnen

IDC Stabiliseringssystem: Gör vagnen
ännu stadigare.

• Subwoofer
• Svit-emblem på vagnens utsida

Subwoofer : D e t d ä r lilla ex tra som gör skillnade n mel l a n a t t

Gasolomkopplare Alde: Kopplar automatiskt över till nästa gasolflaska när
den ena är tom.

• Större kyl med separat frysfack

h öra – oc h att kän n a.

• Lyxig bordsskiva i ljust
laminat med utdragsskiva

IDC Stabilseringssystem

• Nackkuddar på sänggavel

SÄKERHET

Brandvarnare: En standard hemma
som du inte ska tumma på när du är
borta.

Handdukstork: Få en hä r l igt va r m ha ndduk eft er

Myggnätsdörr: Håller myggen ute när
du vill vädra.

• Heki de Luxe
• Lastlucka vänster bak*
• Frostvakt
• Belysning sidoskåp fram

SVIT

• Svankkuddar i dyntyg (2st)

me d e n kär n a av ka llskum.

• Handdukstork
• Stereo/DVD 7” touch screen
• Spis med ugn
• Super de Luxe bäddmadrass
• Vädringslucka

KOMFORTPAKETET

• Belastningsvakt

Taklucka Heki 2: En stor taklucka på
96x95 cm.

• Entrématta

Ett val ger många fördelar!
bara för att man är på semester. Med Svit får du en exklusiv
husvagn med noga utvald kvalitetsutrustning – allt ifrån ett

• Gasoluttag i koffert
• Högtalare bak

ljudsystem som gör att tv-skräckisen känns inpå bara skinnet

• Ljuslister

till härliga nackkuddar som tyvärr inte alls gör det omöjligt

• Ljushylla i barskåpet

att somna ifrån den där boken du hade tänkt ta dig igenom

• Fälgar med svarta detaljer

under semestern.
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Ljuslister runtom fram: En ljusslang i
fönstrets övre del ger ett ombonat och
varmt sken.

• Extra prydnadskuddar

M a n s k a i n t e b e h ö va t umm a på livets små härligheter

• Puller vinsch
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*ej alla planlösningar

CD/DVD-spelare: Musik och film på
semestern är för många ett måste.
Här får du allt i ett.

KOMFORT

Super de Luxe-madrasser: Tjock och skön b äddmadra ss

• Belysning i sänglåda

Ljuslister runtom fram
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överkast & Draperier

dynor & gardiner

Tyger för

ALLA SMAKER
Vår lite mjukare sida
O av s e t t o m d u t yc k e r det är roligt att mixa och matcha

tyger eller om du känner att du saknar öga för inredning så
ska vi se till att din vagn ska kännas som du. Därför kan du
välja själv eller titta på våra egna kombinationer!

2 olika överkast och draperier
När det kommer till de lite tjockare tygerna, som ska ligga still på sängen och skärma av vagnen ordentligt har vi två
tyger av varje att välja mellan.

Hafjell – Grått
G ardin Ida rö d/ svart / vit
m ed g rå t yl l gardin

Beige

– Överkas t

Grått –

Ö ve r ka s t

Geilo – Petrol
Beige

68

– Dra per i

Grått –
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DISKRET MED INSLAG AV FÄRG är en stilsäker kombination för
den som inte vill vara helt färglös. Det mellangrå sofftyget matchar
perfekt med gardiner och kuddar som har samma nyans – men med
spännande strimmor av rött.

Dra p e r i

G ardin Lin da b l å/ g rö n / ran dig
m ed vit t yl l gardin

EN STILREN OCH KLASSISK INREDNING för den som vill ha en
hemtrevlig men sober känsla i sin vagn. Det petrolfägade tyget har
en fläck- förlåtande grå/grön nyans och mjukas upp av det tidlöst
blårandiga kudd- och gardintyget.
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dynor & gardiner

Stubba – Svart
Ga rd i n B e tty, vi t/ g rå/svart

Ängsö – Blått
Ga rd i n E s te l l e vi t/ b lå
me d vi t tyl l gard i n

70

EN KOMBINATION MED KONTRAST där soffan går i svart och gardinerna i vitt med svarta detaljer. En röd kudde bryter av i mitten och ger
en spännande färgklick i det sobra.

HIMMELSKT BLÅTT OCH RIKTIGT LJUST med en nästintill marin
känsla. Här är en kombination som ger dig en färgklick men ändå lyckas hålla inredningen stilren.

P OLAR katalog 2 0 1 3

dynor & gardiner

Hamra – Rött
G ardin E dit , vit / färg ru t o r

Muddus – Beige
G ardin Al m a b eige/ ro sa
rin gar m ed n at u rfärgad
t yl l gardin

EN VARM OCH OMBONAD KÄNSLA. Soffans varma färg ger ett
hemtrevligt intryck och har en spännande detalj som bryter av tyget
med ett annat material. Gardinen är ljus och luftig för att i sin tur
släppa in mycket ljus.

EN RETRO-FLIRT mellan rosa- och brun-prickiga gardiner och en
tidlöst ljusbeige soffa gör den här kombinationen både charmig och
klassisk. Den släpper in mycket ljus samtidigt som den ger en ombonad och stilsäker känsla.
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dynor & gardiner

Kläppen – Brunt
Ga rd i n I r m a vi t/ b l ad
me d vi t tyl l gard i n

Smögen – Skinn
Ga rd i n Ve ra b e i ge blad
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MED VARM FÄRGTON OCH LEKFULLT MÖNSTER samsas vårt mellanbruna sofftyg med pastelligt blommönstrad gardin. Med ett tyg
som både är fläcktåligt och döljer de flesta hundhår ger soffan en
ombonad känsla till vagnen.

EN RIKTIGT LJUS VAGN får du med kombinationen av ljust, äkta,
beige skinn och härligt ljusbeige gardiner. De lätta tonerna gör det
mesta av dagsljuset och får vagnen att kännas både välkomnande
och rymlig.
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dynor & gardiner

Orust – Skinn
G ardin Hil m a b eige/ b ru n
m ed m ö rkb ru n t yl l gardin

Dundret – Skinn
G ardin E m m a vit / g rå b l o m m a
m ed vit t yl l gardin

FÅ SAKER ÄR SÅ KLASSISKA när det kommer till soffor som äkta,
brunt skinn. Här tillsammans med en söt gardin i samma färgskala
för ett dämpat och tidlöst intryck. Det här är en kombination att leva
länge med.

ÄKTA SVART SKINN HAR SINA FÖRDELAR. Det är till exempel enkelt
att torka av ifall olyckan är framme. Det ger också en exklusiv och
klassisk känsla som öppnar upp för all annan inredning. Här i kombination med en sober gardin med organiskt mönster.
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GOL V

GOL V

Stenklinkers
GOLVET FÖR DIG SOM GILLAR ATT PLOCKA RUSSINEN UR KAKAN. Här får du ett tåligt stenklinkergolv med extremt naturtroget utseende som
dessutom är lätt att göra rent – samtidigt som du slipper hårdheten och kylan man får med riktiga stengolv.

Välj ditt

EGET GOLV

Antik, trägolv
DET ÄR MÅNGA SOM SER CHARMEN I ETT GAMMALT SLITET TRÄGOLV. Och det är inte så konstigt! Det ger ett genuint och personligt utseende och
tillför en känsla av historia till rummet. Här får du allt det utan att behöva tänka på särskild vård eller slipningar.

Vi börjar från grunden
M a n k a n s k e k a n t r o att ett golv, som man ”bara” går på,

inte har någon större betydelse för hur ett rum ska kännas.
Men golvet är ju grunden till hela rummet och låter dig sätta
känslan och knyta ihop inredningen. Lite extra roligt blir det
alltså i år när du kan välja bland tre olika utföranden! Utöver
standardmattan i parkett finns i år två nya tillval; mörkgrå
stenklinker och beige/brunt slitet trägolv som vi kallar ”Antik.”
Eftersom alla golv är gjorda av samma tåliga plastmaterial
väger de lika mycket. Du behöver alltså inte tänka på kilon om
du fastnar för klinkergolvet som ser ut som sten.

Parkett med ekutseende
VÅRT STARNDARDGOLV GÅR INTE PRECIS AV FÖR HACKOR. Det ger ett diskret utseende åt rummet när man vill ha möjlighet att låta resten av
inredningen ta för sig lite extra. Ett ljust golv med jämn färg som matchar resten av vagnens träinredning.
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KÖKSTA P ETER

Låt tapeterna

Svart rektangulära rutor

Grå kvadratiska rutor

ETT STILRENT KÖK får du med den här härligt högblanka, svarta tapeten. De rektangulära rutorna ger ett modernt utseende till ditt nya husvagnskök!

EN RIKTIGT KLASSISK KOMBINATION mellan grått kakel och vit fog ger
ett rent och fräscht intryck. Med en sån här kökstapet blir man säkert
också ännu lite bättre på att laga mat!

Brun rektangulära rutor

Beige kvadratiska rutor

OMBONAT ÄR ORDET som bäst beskriver känslan av den här tapeten.
Den bruna färgen tål lite skvätt i matlagningsstundens hetta men torkas,
precis som alla andra tapeter, lätt av när det är diskdags!

EN SOBER KÄNSLA i semesterköket får du med den här varma beige
färgen. Den känns harmonisk och tar inte för sig för mycket samtidigt
som den har sin alldeles egna personlighet..

Sätt färg på hjärterummet

SÄTTA
STÄMNINGEN
76

KÖKSTA P ETER

I n g e t s ät t e r i g å n g matlagningslustan som ett inspire-

rande kök. Ja, möjligen en kurrande mage, då! I år kan du sätta
ännu mer egen prägel på köket med våra nya kökstapeter.
Tapeten är tillverkad av en hård skiva som är enkel att torka
av efter att man lagat mat. Skivan placeras precis som en
tapet och lämnar kvar öppningen för köksfönstrets härliga
ljusinsläpp!
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Ljusgrå små silverrutor
VILL DU HA LJUST OCH FRÄSCHT är vår ljusgrå och smårutiga standardtapet helt rätt. En enkel tapet som både kan ge utrymme att leka
med resten av inredningen eller bli en del av en mer diskret vagn.
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TILL V AL u t s i d a n

TILL V AL i n s i d a n

Med bekvämlighet i åtanke

Dina tillval

M e d h j ä l p av d e u t vä n d i g a t i l lva l e n har du som

är blivande Polarägare möjlighet att sätta helt egen prägel

UTSIDAN

på vagnens utsida. Det kan handla om allt ifrån cykelhållare
till utomhusdusch. Vi erbjuder en lång rad tillval som kommer
göra dina framtida husvagnsvistelser ännu bekvämare!

Dina tillval

Enkelhet inom räckhåll
Nu h a r v i k o mm i t t i l l d e d ä r små valen som du

INSIDAN

kommer tacka dig själv för längre fram. För visst låter det
skönt att göra städningen enkel med centraldammsugare
eller bädda för kulinariska utsvävningar med extrastor kyl
eller en lyxig spis?

Ventilationslucka: M ed e n

Tvådelad kyl och frys: S e p -

ven t il at io n sl u c ka kan du l ä m -

a ra t k y l o c h f r ys s o m d e s s u t o m r y m m e r m ax i m a lt m e d
go t t a t t ä t a o c h d r i c ka ä r e t t
li t e t ”m å s t e ” fö r d e n b e k vä m e
c a m p a re n .

n a ö p p et o c h vädra u t an r i s k
fö r at t in sekt er hit t ar in , e f t erso m den är t äc kt av n ät .

Gasoluttag på vägg: Gör a t t du ka n koppl a på gr il l en på gaso l ut t a get och bä dda r för må nga hä r l iga gr il l k vä l l a r.

Cykelhållare: Me d p lats för två elle r tre cy klar.

IDC stabiliseringssystem: Polar h ar en stab il konst r uk t ion,
me n n är vägar n a är b ristfälliga e ller du b eh över h astig unda nman öve r s tab i l i s e ra s vag nen ännu mer.

UTSIDAN

ETT URVAL AV
VÅRA INVÄNDIGA TILLVAL

Spis med ugn: Få än n u b ät t re m ö jl ig het er at t l aga yp p erl ig
sem est erm at .

• Fönster i vagnsbrett badrum (TR)

Luftkonditionering: E n i nve s t e r i n g s o m ka n gö ra s t o r s k i lln a d

• Taklucka bak. Välj mellan Standardlucka/Omnivent/Miniheki

de där st ekhet a so m rarn a .

• Inre gasoluttag upptill i koffert
• Cykelhållare för två
eller tre cyklar
• Dropplist bakgavel
• Myggnätsdörr
• IDC stabiliseringssystem
• Lastlucka vänster bak*
• Reservhjulshållare i koffert
• Duscharmatur för
utvändig montering
* Ej i alla planlösningar

Myggnätsdörr: Hålle r myg g och andra insekte r ute nä r dör ren
ä r öp p e n .
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Induktionsspis: D u so m h a r va lt e n Po la r 840 ka n vä lj a t i ll
Vita skåpsluckor: V it a skåp sl u c ko r ger en st il ren vag n o c h

en in du kt io n ssp is m ed t vå ga s - o c h t vå i n d u k t i o n s p la t t o r. E n

ö p p n ar fö r u t svävn in gar vad gäl l er go lv, t ap et er o c h t yger.

rikt ig t p ro f f sig sp is.
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TILL V AL i n s i d a n

TILL V AL i n s i d a n

Handdukstork: Att alltid ha

Lådor under våningssäng:

Utdrag till bordsskiva: Sma r t l ösning som ger dig st ö rre

e n tor r, var m h an d d uk när man

Ännu me r förvaring få r du om

bordsyt a de dä r gå nger na midda gen t a r ext ra mycket pl at s.

s ka tor ka s i g är e n ty p iskt liten

du utny ttjar utry mm et under

s ak s om gör s tor s killnad.

våning ssängen som r ymmer
e n he l del smått och got t .

ETT URVAL AV
VÅRA INVÄNDIGA TILLVAL
• Subwoofer
• Kökstapeter (1 st std, 4 st tillval)
• Golv (1 st std, 2 st tillval)
• Vita köksluckor

• Belysning i sänglåda
• Nackkuddar för sänggavel
Stereo/DVD 7” touch screen: Perfekt för re g niga da ga r och
mys i ga k väl l ar.

• Utdragsskiva på matbord
Ljuslister: Belysning i fönst -

2- eller 3-delat draperi: G er

ren

va r je sä ng möjl ighet a tt få et t
eget dra per i el l er et t st o rt
gemensa mt .

som

sken.

ger

et t

ombona t

• Lyxig bordsskiva i ljust laminat
• Diskbänk hela vägen till ytterdörr
• Centraldammsugare

IINSIDAN

• Mikrovågsugn under kylskåp

• Handdukstork
• Tvådelad kyl/frys (standard
i boggivagnar och i Svit)
• Induktionsspis (endast
tillval till Polar 840)
• Luftkonditionering

Takfönster i Omniventversion: Ta k fönst er med en fl äkt so m
ser t il l a t t du ver k l igen få r in den fr iska l uft en i va gnen.

Vikdörr istället för draperi: En v ikdörr är e n smart l ösning
o m m an vi l l k u n n a skärma av utan att b li av med y ta.
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service & garanti

reservdelar

Reservdelar
Vi lagrar, för din trygghet
På a n d r a s i d a n g ata n , mitt emot fabriken, finns vårt

reservdelslager. Här ryms en stor del av våra reservdelar och
tillbehör – vissa ända ifrån 1977.
Vi tycker nämligen inte att trygghet bara handlar om att göra
ett bra köp för stunden. Det handlar också om att veta att det
man köper idag kommer hålla länge – även om man behöver
byta ut någon del i framtiden.
Vi lagerför cirka 10 000 artiklar i en byggnad som är 3000
kvadratmeter stor. Lagret rymmer även sju anställda som
ser till att du får rätt artikel ifall olyckan skulle vara framme.

Service

SERVICE OCH GARANTI

Vi kallar det Polarservice
Fö r ö v e r 4 0 å r s e d a n satte vi servicenivån när en kund

Täthetsgaranti

hade blivit stillastående mitt i sommarsverige – något Polars

Vi ger alla våra vagnar 7 års täthetsgaranti och det

grundare Bertil och Håkan inte kunde stå ut med. De packade
helt enkelt ner reservdelen, åkte till flygplatsen och flög ut
till kunden, lagade vagnen och åkte hem igen. ”Polarservice!”,
sa Håkan.

det att du som Polarkund har 7 års garanti när det
gäller utifrån inträngande vatten/fukt. Det enda du

Se filmEN

behöver göra för att garantin ska gälla är att varje år

Det låter kanske otroligt, men historien är faktiskt sann och
kommer alltid att vara vår ledstjärna för god service och
kvalitet. Efter ytterligare decenniers erfarenhet av husvagnsbygge, norrländsk tjurighet och nya tekniska landvinningar
har Polar blivit en komplett husvagn i alla avseenden där alla
dina val, inredning och utrustning är gjorda av högsta kvalitet
och med största omsorg. Inte konstigt att Polar är Sveriges
genom tidernas mest sålda vagn!

genomföra en täthetskontroll på din husvagn hos din
verkstad och se till att dokumentationen kommer in
till oss. De verkstäder som är auktoriserade för Polar
skickar automatiskt in underlagen för registrering i
vårt datasystem.

Fabriksgaranti
En av grunderna i hela vår filosofi är att en husvagn
måste tåla att användas! Därför har alla våra vagnar
2 års fabriksgaranti.

Garanti

Det finns cirka 45 auktoriserade serviceverkstäder
över landet idag – både hos återförsäljare och som

Förstklassig garanti
V i k a n i n t e s ä g a d e t n o g m å n g a g å n g e r : din lediga

tid är det viktigaste vi har. Förutom att erbjuda service som
ser till att din husvagnstur alltid blir förstklassig är vi måna
om att investeringen i en Polar ska kännas som det bästa
beslutet du tagit. Och med stort förtroende för vårt eget
hantverk har vi inga problem att erbjuda generösa garantier.
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är vi ensamma om i branschen. I praktiken innebär

fristående verkstäder. Personalen deltar regelbundet
i serviceutbildningar vid Polarfabriken och får information om våra nyheter och uppdaterade tätningslexikon. Till dem kan du vända dig för servicearbeten och
täthetskontroller. Du hittar en komplett förteckning
över våra återförsäljare på Polars hemsida.
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vikt & körkort

Allt om din

NYA POLAR

520

560

590

620

680

730

840

Längd med dragbom

687

743

771

824

847

904

1025

cm

Utvändig längd (inkl. koffert och
bakljusramp)

568

624

652

680

736

792

904

cm

Lite hårda fakta

Invändig längd

507

563

591

619

675

731

843

cm

Va d ä r d e t e g e n t l i g e n som ingår i drömvagnen, vad

Utvändig bredd

254

254

254

254

254

254

254

cm

Invändig bredd

236

236

236

236

236

236

236

cm

Utvändig höjd

265

265

265

265

265

265

265

cm

Invändig höjd

195

195

195

195

195

195

195

cm

Tjänstevikt i kg (inkl. 20 L vatten)

1250

1310-1340

1345-1415

1485-1585

1562-1680

1800-1810

2126

kg

1300/1360
1400/1450
1500

1500/1600
1700

1450/1480
1570/1650
1700

2000

2000

2000/2650

2650

kg

Bostadsyta

12,05

13,4

14,05

14,72

16,05

17,37

19,89

m2

Sovplatser

2-3

2-5

2-5

2-5

2-5

2-6

4-9

väger den och vad kan du komplettera med? Allt kan du läsa
i tabellen. Dessutom får du lite koll på kilona och vad man
bör tänka på innan man kopplar på vagnen på dragkroken.

Totalvikt

VISSTE DU ATT:

Tjänstevikten som står i tabellen nedan avser standardut-

Polar har smarta tillverkningsmetoder som håller

batteri och madrass (ej resår). Alla tillval tillkommer. Vagnens

Axel med compactlagring

slutgiltiga tjänstevikt blir alltså vagnens vikt i standardut-

Däck

förande och räknar in 20 liter färskvatten, en gasolflaska,

vikten nere så att kilorna hamnar på rätt ställe.

Bilens tjänstevikt

förande inklusive de eventuella tillval vi monterar i fabrik.

A-mått i tält

Teknisk

data
INFORMATION

939

998

1023

1062

1109

1173

1283

ENKEL

ENKEL

ENKEL

BOGGI

BOGGI

BOGGI

BOGGI

När det gäller våra boggivagnar

185RX14C

185RX14C

185RX14C

165RX13C

165RX13C

165RX13C

165RX13C

Säkerhetskoppling WS3000

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

kan du endast välja en totalvikt

Aluminiumfälgar

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

mellan 2000 och 2650 kg. Vikten

Förtältsservice: 12V/230V/
TV-antenn in-/uttag

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

på dessa vagnar gör nämligen att

Rullgardinskassetter

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

du måste ha BE-kort för att köra

Kylskåp Thetford 96L,
frostfack 11L

Endast
520 LB

Kylskåp Thetford 113L,
frostfack 14L

JA

JA

JA

TILLVAL

TILLVAL

JA

JA

JA

JA

N ä r m a n p r ata r o m b i l e n s t j ä n s t e v i k t är det

Totalvikt

vikten av den tomma bilen, inklusive förare (som man

Totalvikt är vad vagnen får väga med packning (inklusive

beräknar väga 70 kg), man menar. Bilens totalvikt är summan

eventuella tillval som du eller din återförsäljare monterar).

av bilens tjänstevikt plus maxlast. Maxlasten är den tyngsta

Totalvikten kan du själv anpassa utifrån vad din bil eller ditt

Kylskåp Thetford 190L,
frostfack 35L

TILLVAL
(vissa)

last som bilen är konstruerad för. Information hittar du på din

körkort tillåter. Se tabellen nedan för olika valmöjligheter.

2-lågig spis

Endast
520 LB

4-lågig spis

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

TILLVAL

TILLVAL

TILLVAL

TILLVAL

TILLVAL

TILLVAL

Totalvikt – tjänstevikt =

TILLVAL
(ej 520 LB)

räknas. Det betyder att om du

Gasolugn med grill

har en bil som får dra 1900 kg

Mikrovågsugn med grill
800/1050W

TILLVAL
(ej 520 LB)

TILLVAL

TILLVAL

TILLVAL

TILLVAL

JA

JA

så går det bra – så länge du inte

Hur mycket packningen i husvagnen får väga.

Elektrisk köksfläkt med
löstagbart filter

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

packar för mycket.

Spillvattensäck

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

Varmvattenberedare

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

Kassettoa el/vridbar

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

Nivåmätare färskvatten

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

Nivåmätare avloppstank

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

230V cirkulationspump

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

Dimmer

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

Batteriladdare 30A

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

Batteritest

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

följande vikter till på

Elpatron 3kW

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

tjänstevikten:

Jordfelsbrytare

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

bils registreringsbevis.

Tjänstevikt
Husvagnens tjänstevikt är vagnens vikt inklusive de tillval vi
monterar i fabriken, men utan packning.

Har du rätt

KÖRKORT?

LÄS MER

dem.
Om du har BE-körkort är det
ansvar för din packning som

Tänk på att:
När du väljer Svit läggs

Några väl valda, innan du väljer

Golvvärme vattenburen

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

Golvvärme elektrisk

TILLVAL

TILLVAL

TILLVAL

TILLVAL

TILLVAL

JA

JA

Enaxlade vagnar cirka 72 kg

M e d a n d u vä l j e r v i l k e n m o d e l l som är rätt för dig

Konvektorfläkt (endast mittoalett)

TILLVAL

TILLVAL

TILLVAL

TILLVAL

TILLVAL

TILLVAL

–

Boggievagnar cirka 50 kg

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA
JA

är det förstås nödvändigt att ta en titt på vilka vagnar du

Panna: Alde 3010 Compact
Vinterkopplingsfunktion

JA

JA

JA

JA

JA

JA

TILLVAL

TILLVAL

TILLVAL

TILLVAL

JA

JA

JA

JA
(fram, 4 st)

JA
(fram, 4 st)

JA
(fram, 4 st)

JA
(fram, 4 st)

JA
(fram, 4 st)

JA
(fram, 4 st)

JA
(fram, 4 st)

CD-spelare

TILLVAL

TILLVAL

TILLVAL

TILLVAL

TILLVAL

TILLVAL

TILLVAL

Stereo/ DVD/ 7” touchscreen

TILLVAL

TILLVAL

TILLVAL

TILLVAL

TILLVAL

TILLVAL

TILLVAL

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

TILLVAL

TILLVAL

TILLVAL

TILLVAL

TILLVAL

TILLVAL

TILLVAL

Vill du läsa mer om vilka regler som gäller?

faktiskt får köra med det körkort du har. Det är också viktigt

Ljuslister rundsittgrupp fram

Titta in på www.korkortsportalen.se

att komma ihåg att bilen i sig har begränsningar vad den får

Högtalare

dra, så även om ditt körkort tillåter att du drar tungt kanske
inte din bil gör det.
Fö r d i g s o m h a r B - kö r ko r t Från och med januari 2013 är det nya regler som gäller för körkort och släp. B-behörighet

Elektronisk TV-antenn
Comfort Control

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

ger fortfarande rätt att dra ett lätt släpfordon som väger högst 750 kg i totalvikt, men du får även dra tyngre släp så länge

Vikdörr (ej alla modeller)

TILLVAL

TILLVAL

TILLVAL

TILLVAL

TILLVAL

TILLVAL

TILLVAL

dragfordonets och släpvagnens sammanlagda totalvikter inte överstiger 3 500 kg. Med en så kallad ”utökad B-behörighet”

Mätare innetemperatur

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

Mätare utetemperatur

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

Bäddmadrass

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

Lastlucka höger fram

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

TILLVAL
(ej TR)

TILLVAL

TILLVAL

TILLVAL
(ej TDS)

finns möjligheten att köra fordonskombinationer där bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt är högst 4 250 kg. För
att få en utökad behörighet ska föraren genomgå ett körprov.

Draperi

Lastlucka bak

TILLVAL

TILLVAL

TILLVAL
(ej TR)

N ya r e g l e r fö r BE - k ö r k o r t Efter 19 januari 2013 har man inte längre rätt att dra släp med en totalvikt över 3 500

Heki takfönster

TILLVAL

TILLVAL

TILLVAL

TILLVAL

JA

JA

JA

kg. För att dra så tunga släp krävs någon av behörigheterna C1E, CE, D1E eller DE. Om du redan har BE-kort gäller de regler

Ventilationslucka

TILLVAL

TILLVAL

TILLVAL

TILLVAL

TILLVAL

TILLVAL

TILLVAL

Gasoluttag i koffert

TILLVAL

TILLVAL

TILLVAL

TILLVAL

JA

JA

TILLVAL

Utvändigt gasoluttag

TILLVAL

TILLVAL

TILLVAL

TILLVAL

TILLVAL

TILLVAL

TILLVAL

TILLVAL

JA

JA

JA

som fanns när du tog ditt körkort. Det är en grundläggande regel när det gäller körkort: att du inte kan förlora en rättighet
du en gång haft.

”Puller” vinsch
Tonade fönster

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

Handdukstork

TILLVAL

TILLVAL

TILLVAL

TILLVAL

TILLVAL

TILLVAL

TILLVAL

TILLVAL

TILLVAL

TILLVAL

TILLVAL

Centraldammsugare
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vagnens tjänstevikt plus eget
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Vissa av vagnarna i katalogen har extra utrustning som är tillval.
Tillverkaren förbehåller sig rätten till ändringar i konstruktion och
utrustning samt reserverar sig för eventuella feltryck.
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anteckningar

Anteckningar

En grillstund att leva länge på… Ja, åtminstone tills nästa gång.
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Välkommen till

2013

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

po larvag ne n. com • facebook. com/polarvagnen

p o la rvag n e n . com / fac e b o o k . com / p o l a rvag n g e n

