
Den totala friheten. Polar Camper.



Polar Camper är världens smartaste idé för ditt mobila liv. Bekväm 
husbil när du vill, vanlig pick-up när du vill.

Polar Camper är tillverkad med samma kvalitet 
som gjort Polar husvagnar berömda över hela 
världen. Robusta och tåliga material, suverän 
vinterisolering, effektiv värme, genuin träkänsla 
och full bekvämlighet inomhus. Dessutom ett 
mycket elegant och väldesignat yttre.

Användningsområdena är oändliga, möjlig-
heterna likaså. Du kanske ligger ute på jobb och 

behöver övernatta. Då är Polar Camper perfekt.  
Du kanske vill sticka iväg och fiska en helg, då 
är Polar Camper den givna lösningen. Du kan-
ske får besök av goda vänner som vill stanna 
över natten. De skulle älska att få sova i din 
Camper. Eller du kanske själv åker iväg för att 
besöka släkt och vänner. Då tar du helt enkelt 
husrummet med dig! Kvalitet när du jobbar. 
Kvalitet när du är ledig. Livskvalitet.

Total frihet och maximal flexibilitet. 

Polar Camper passar direkt på flaket på nästan 
alla pick-uper. Bara att backa in bilen, fästa 
Campern med några enkla handgrepp och åka 
iväg. Lika enkelt är det att ställa av huset igen. 

Det står stadigt och stabilt  
på egna ben och kan användas 
lika bra då som när du har  
det på bilen.

Bara att backa in och fästa – körklar!



Stanna var du vill. Polar Camper räknas som en vanlig bil.

En annan stor fördel är att du kan ställa dig 
precis var du vill som med en vanlig bil. På en 
parkerings plats mitt i stan likaväl som i en 
skogsglänta vid sjön. Polar Camper räknas som 
en bil med last och det befriar dig från kravet på 
campingplats. Den totala friheten som sagt var.

ytterligare en fördel är att hela momsen går att 
lyfta när du har Polar Camper i din rörelse.  

Polar Camper för alla de fyra årstiderna.

Hela den europeiska bilindustrin kommer till 
våra hemtrakter för att testa sina konstruk-
tioner och se om de pallar för alla påfrestningar 
här uppe. Likadant gör de flesta tillverkare av 
husbilar och husvagnar. 

Det behöver inte vi göra. Vi är födda och uppvux-
na här och vet vad som krävs. Det finns inbyggt 
från första början i varje Polar Camper. Det ger 
en extra trygghet för dig när du ska skaffa dig 
en egen Polar Camper.



Robust kaross som klarar det mesta.

Polar Camper är byggd för alla årstider. Den 
kraftiga isoleringen håller värmen inomhus 
på vintern och är lika effektiv att hålla svalt på 
sommaren. Den kraftiga aluminiumplåten klarar 
tuffa förhållanden både på trånga skogsvägar 
och i storstan. Tack vare uppbyggnaden i sek-
tioner går karossen att reparera om olyckan 
skulle vara framme.

Fönstren är isolerade och öppningsbara. Gardiner 
för mörkläggning finns inbyggda och självklart 
finns också myggnät så du kan sova med öppet 
fönster när du vill.

I den stora Polar Camper 4.0 får du härlig  
vattenburen centralvärme som klarar vilken 
vinterkyla som helst. Den mindre Polar  

Camper 3.5 har ett luftvärmesystem som ger 
jämn och behaglig värme i hela campern.

Värmeystem för nordiskt klimat.



Polar har 45 års erfarenhet av att bygga och 
inreda mobilt boende. Det märker du direkt när 
du stiger in i en Polar Camper. Den smakfullt 
inredda köksdelen har gott om plats för matlag-
ning. Gasolspisen har dubbla brännare och ett 
praktiskt glaslock över den rostfria diskbänken.

Här finns också en smart uppfällbar arbetsbänk,  
väl tilltagna skafferiutrymmen, stort kylskåp, upp- 
 lyst garderob, listiga stuvutrymmen och många 

andra praktiska detaljer som underlättar och 
gör livet trivsamt i din Polar Camper.

I den sköna soffgruppen sitter du mycket bekvämt 
och har gott om plats även för med resenärer och 
gäster. Sovalkoven har en stor och skön säng med 
riktig ribbotten och två separata madrasser för 
bästa sovkomfort.

Gas, vatten och el når du bekvämt utifrån.

Smart planering och alla bekvämligheter.

Naturligt miljötänkande.

Miljö, ekologi och säkerhet är mycket viktiga frågor 
för oss i Dorotea. Polar Campers avancerade lätt - 
viktskonstruktion är en av de lättaste som över-
huvudtaget finns inom mobilt boende. Detta 

innebär inte enbart att de har stor lastkapacitet, 
utan förenar även aktiv och passiv trafiksäkerhet 
med ett aktivt miljöskydd. Mindre bränsleförbruk-
ning betyder mindre luftföroreningar!



Tel +46 942 52 000  www.polarvagnen.com

Polar Campers 2009 Polar Camper 3.5 Polar Camper 4.0
Passande bilmodell* Alla Japanska pick-up* Alla Japanska pick-up*
Invändig längd 3 460 mm 3 940 mm
Utvändig bredd 2 080 mm 2 080 mm
Invändig bredd 1 980 mm 1 980 mm
Utvändig höjd 2 040 mm 2 160 mm
Invändig höjd 1 870 mm 1 950 mm
Vikt beroende på utrustning Ca 490 kg Ca 630 kg
Bäddmått platå 1 600 x 1 980 mm 1 600 x1 980 mm
Bäddmått sittgrupp 900 x1 920 mm 860 /1 040x1920 mm
Garderob 2 st 1 st
Fönster Seitz P6 + kassett P6 + kassett
Kylskåp Dometic RM 4211 (60 liter) RM 7361 (88 liter)
Spis 2-lågig gasol med lock Ja Ja
Färskvattentank 10 liter, dränkpump 60 liter, tryckstyrd pump
Avloppstank Spillvattenlunga Spillvattenlunga
Varmvattenberedare Nej Ja
Dusch Nej Ja, utvändigt
Toalett Nej Ja, Kassett
Tvättställ Nej Ja
Batteri Ja Ja
Batteriladdare Ja Ja
Elsystem 12 + 220 V 12 + 220 V
Elpatron 220V Nej Ja
Anslutningskabel Ja Ja
Belysning 6 st 6 st
Panna Trumatic E2400 ALDE 3010
Gasolflaska 1 st P6 1 st P11
Trappstege, uppfällbar Ja Ja
Radioantenn och högtalare Ja Ja
Radio/CD med DVD-spelare Tillval Tillval
TV, TV-antenn, väggfäste, totalt 10 kg Tillval Tillval
Solcellsystem/1 modul 55w med regulator, 10 kg Tillval Tillval
Takfönster Midi Heki, 7,6 kg   Tillval Tillval
Köksfläkt, 2,3 kg Tillval Tillval
Markis, 26 kg  Tillval Tillval
Kabelsats 13-polig uttag Tillval Tillval

*Reservation för tillåtet bakaxeltryck

 = Säng   = Sits  = Garderob  = Kök  = Bord   = WC   = Kylskåp
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