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HUSVAGNAR 2019

”DE TUFFASTE VAGNARNA
BYGGS FÖR DET TUFFASTE
KLIMATET”
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EN ÄKTA POLAR
MADE IN NORRLAND.
Där klimatet är som tuffast och vägarna som längst, där bygger vi våra
husvagnar. Det betyder att du får en vagn som är bättre byggd. Den står
emot det mesta – både dåligt väder och osedvanligt många timmar ute
på vägar som sällan är perfekta. Varje vagn som rullar ut från Polarfabriken är kvalitetstestad. Så att just din vagn klarar alla utmaningar
som kan komma i dess väg. Det är vi ensamma om i branschen.
Med en äkta Polarvagn kan du vara säker på att din resa blir så
bra som du tänkt. Det är därför det alltid lönar sig att satsa på kvalitet
när du köper husvagn. Välkommen till Polar.

POLAR MADE IN NORRLAND
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”80% AV ALLA POLARVAGNAR
SOM TILLVERKATS, RULLAR
FORTFARANDE PÅ VÄGARNA”
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ÄKTA HANTVERK
ÄR ALLTID MODERNT.
Det är med stolthet vi bygger våra husvagnar sedan 1964. Varje
Polarvagn är byggd av människor, till största delen för hand. Vår
fabrik ligger i norrländska Dorotea. Här finns inga löpande band
eller robotar, för de har inte rätt inställning. Inom Polar har vi en
speciell anda och gemenskap. Den grundar sig i att vilja göra ett
bra arbete – att vilja bygga marknadens bästa husvagnar. Varje
vagn vi tillverkar ska vara i absolut toppklass. Och så har det varit
hittills – 80% av alla Polarvagnar som tillverkats, rullar än idag på
våra vägar. Det är det finaste betyg vi kan få.
Passa på – Köp vår jubileumsvagn!
Polar fyller 55 år, och det firar vi med en speciell Jubileumsversion
av 590 CTH Customized. Vagnen har inbyggt vinkelkök! Extremt
lättjobbat med perfekt funktion och lyxigt utseende. Missa inte
möjligheten till en unik vagn!

POLAR MADE IN NORRLAND
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STANDARD PÅ POLARVAGNEN
TILLVAL HOS ANDRA.
På Polarvagnen har vi en hög standardutrustning. Vi bygger inga
vagnar som inte är gjorda för nordiskt klimat. I och med att vi
inkluderar så mycket i standardutrustningen, blir tillverkningen
effektivare i jämförelse med om du skulle välja till detaljer
som egentligen är självklara i vårt klimat. Några exempel på
standardutrustning:
Vattenburen golvvärme med helt jämn värme. I och med 2019 års
modeller har vi förbättrat systemet och installerat en kulventil,
så att fördelningen av det varma vattnet blir ännu jämnare
över hela golvet. Systemet är skräddarsytt för varje modell
av Polarvagnen.
NYHET – Uppvärmt gråvattenavlopp. Som enda tillverkare har vi
uppvärmt avlopp som standard. Du kan tömma det när som
helst utan att tvingas hacka bort is.
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ÄRLIGA NORRLÄNNINGAR
SKYDDAR DITT KÖRKORT.

”EN POLARVAGN HAR
MARKNADENS HÖGSTA
LASTFÖRMÅGA. OCH EN
ÄRLIG TJÄNSTEVIKT.”

Polarvagnar har marknadens högsta godkända lastvikter. Och inte
nog med det. Varje Polarvagn vägs individuellt och får sin unika
tjänstevikt i ett certifikat. Det är vi ensamma om. För oss handlar
det om ärlighet och transparens. Du har rätt att veta exakt hur
mycket din bil ska klara av att dra. Och du har rätt att känna dig
lugn om du blir stoppad för en kontrollvägning. Med en Polarvagn
slipper du risken att bli av med körkortet för att vagnen väger mer
än den ungefärliga vikt som ett standardcertifikat visar.

POLAR MADE IN NORRLAND
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VI JAGAR STÄNDIG FÖRBÄTTRING
På Polar vet vi att vi aldrig blir färdiga. Vårt jobb med att uppdatera
vagnarna med den senaste tekniken upphör aldrig. I år har vi massor
av spännande nyheter

Fönsterhylla - Customized

LED-list lastlucka
Vinkelkök i jubileumsvagnen

Bakre barnkammare
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Polar Connect

Polar Connect
Kanske årets bekvämaste uppdatering. Ladda
ner appen, så kan du fjärrstyra din vagn inom
några minuter! Följ bara instruktionerna i appen
och välj abonnemang. Kommunikationen med
husvagnen sker huvudsakligen via ett inbyggt
SIM-kort som aktiveras automatiskt när du
skapat ditt konto i appen. Appen finns nedladdningsbar för både iOS och Android.
Kompressorkylskåp
Från och med 2019 kan du välja till kylskåp med
kompressor istället för absorbtionsteknik. Det
innebär att kylskåpet blir mer som därhemma.
Kompressorn drivs med el, ger effektivare kyla
och drar mindre energi. Absorbtionskylskåpen
är dock fortfarande standard, drivs med gasol
och är helt ljudlösa.
PAX-fläkt
Från och med 2019 sitter en äkta PAX-fläkt i
varje Polarvagn med TR-planlösning. Svensktillverkad, driftsäker och tyst – som man vill att
det ska vara i ett litet utrymme.

Uppvärmt gråvattenavlopp
En unik standardutrustning i varje Polarvagn från
2019. Du kommer aldrig att behöva stå och knacka
is från utloppet en kall, mörk vinterkväll. Det är
bara att öppna kulventilen och släppa ut ditt gråvatten – enkelt och smidigt.
Unikt golvvärmesystem
Varje Polarvagn har ett skräddarsytt golvvärmesystem tillsammans med en separat cirkulationspump. Du styr golvvärmen enkelt via nya
Polar Remote!
Nytt textilkoncept
Lövstrand är vår nya textilklädsel för 2019. Ljus
och välkomnande, ändå slitstark och skön att
sitta på. Värmande på vintern och svalkande på
sommaren – som bara riktigt bra textil kan vara.
Nya planlösningar
I år har vi flera nyheter, som vinkelköket i vår
Jubileumsvagn och möjligheten till en bakre
barnkammare. En annan nyhet är att du kan välja
toalettens placering i vagnen till vänster (CTV) eller
höger (CTH).

Fönsterhylla
Vi har utvecklat en ny, smart förvaringsyta
– en fönsterhylla i vardagsrummet i alla vagnar.
I Customized-versionen har hyllan dessutom en
exklusiv, LED-upplyst Polar-logotyp.
POLAR MADE IN NORRLAND
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TOUCHSCREEN OCH APP GÖR VAGNEN LÄTT ATT STYRA
Inne i din vagn finns en touchscreen som
bekvämt styr olika funktioner: belysning,
panna, golvvärme, varningsljus, vattenpump
etc. Här kan du även se batteristatus och
nivåerna av färsk- och gråvatten. De flesta
av de här funktionerna kan du även utföra
bekvämt på avstånd via din mobil och
vår nya app som du kan läsa om här intill.
Tillsammans bildar touchscreenen och
appen Polar Connect.
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POLAR CONNECT
ÅRETS BEKVÄMA NYHET.
Tänk om du kunde starta värmen från liftkön? Eller kolla
vagnens batteri hemifrån? Det kan du med nya, bekväma
Polar Connect. Den är vårt uppdaterade system för att koppla
ihop dig med din husvagn. Genom att ladda hem och starta
appen Polar Connect skapar du på bara några minuter ett
konto för att komma igång med fjärrstyrning av vagnen.
Följ bara instruktionerna i appen och välj abonnemang.
I appen kan du exempelvis styra värmen, kylskåpet och
belysningen. Du kan också kolla status på vagnen, se om den
flyttas och slå på larmet. Kommunikationen med husvagnen
sker huvudsakligen via ett inbyggt SIM-kort som aktiveras
automatiskt när du skapar ditt konto i appen. Du kan ladda
ner appen till Polar Connect för både iOS och Android.

POLAR MADE IN NORRLAND
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TRE LINJER
VAR OCH EN I EN KLASS FÖR SIG.
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Vi tummar aldrig på den berömda Polar-kvaliteten.
Men den ska finnas i olika prislägen och omfattningar.
Därför har vi delat upp våra vagnar i tre linjer: Original,
Selected och Customized.
Det som skiljer är utrustningsnivå och möjligheten
att skräddarsy. Men redan Original har en grundutrustning som ofta är tillval hos andra. Vi tycker det
är sådant som ska ingå i varje husvagn i vårt klimat.

På Polar bygger vi din vagn efter beställning. Därför kan du utforma den efter vad som passar just
din familj bäst. Varje linje innehåller noga utvald
utrustning och därefter kan du välja fritt bland våra
interiöra och exteriöra tillval samt olika planlösningar. Oavsett vilken linje du väljer, får du en vagn
av absolut högsta kvalitet.

Här finns allt du behöver och mer därtill. Jämfört med
andra husvagnar är redan vår grundmodell topputrustad. Mycket räknas som tillval hos andra. Du
kan givetvis anpassa vagnen genom att välja planlösningar och olika tillval. Specialutrustning som ingår
i Selected och Customized går inte att välja till.

Specialutrustad med ett noga utvalt lyxpaket som bl a
innehåller: extra sköna bäddmadrasser, större kyl,
bättre ljudanläggning och effektfull belysning.
Självklart kan du välja bland alla våra planlösningar
och tillval – även specialutrustning!

Här kan du anpassa inredningen för att passa
just dina behov och önskemål. Tillsammans med
våra konstruktörer tar vi fram din unika vagn.
Customized har en egen design med svarta dekaler.

POLAR MADE IN NORRLAND
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Redan i Original hittar du vår unika Polar-kvalitet och en rejäl standardutrustning som
klarar nordiskt klimat. Givetvis är varje vagn täthetstestad och har ett unikt viktintyg

STANDARDUTRUSTNING

FÄRDIGA TILLVALSPAKET
KOMFORTPAKET

DESIGNPAKET

KÖK

Belysning i sänglåda

Köksväggsskiva valbar

4-lågig spis

Dubbel DIN stereo CD/DVD

Kudde 4 st 40x40 i tyg

Kylskåp med köldfack

Handdukstork

Golvmatta valbar

Elektrisk köksfläkt

Kyl 190 l med frysfack

Skydd dragbalkar

Lastlucka bak (bred, går ej i alla
vagnar)
Ledstripe fönster fram
Vädringslucka /-or
Myggdörr
USB strömuttag
Extra 12V cirkulationspump
Taklucka Midi Heki

Besticklåda

Fälgar med svart dekor

Sophink

Nackkudde m logga

Stort fönster vid köksbänk
SOVRUM
3 cm tjock bäddmadrass
Klädd sänggavel
Ribbottensäng

Gasolställ

Cirkulationspump 12 V, ställbar

Läckagetest gasol

RCA-kontakt (med tillval CD/DVD)

Indikationslampa eluttag

Touchpanel

Stödben

 lsystem med möjlighet att styra
E
vissa funktioner via mobiltelefonen

Stödbensvev

Expansionskärl
Avloppstank
Skotork i skolåda

Utvändig LED-belysning
Vinterkopplingsfunktion
Uppvärmt avlopp
LED-belysning lastlucka
och gasolkoffert

2 st högtalare

BADRUM

230 V-uttag vid sänggavel

 alfri tygklädsel, gardiner, draperi,
V
överkast och två kuddar

Vridbar elektrisk kassettoalett

ÖVRIGT INVÄNDIGT

Förberedd tv-plats

Varmvattenberedare

UTVÄNDIGT

Vattenburen golvvärme

Aluminiumfälgar

Panna Alde 3020 Compact

Stänkskydd vid hjul

 entralvärmepanna som automatiskt
C
växlar mellan el och gasol

Lastlucka höger fram

Nattbelysning

Jordfelsbrytare
Batteri 75Ah
Batteriladdare

POLAR MADE IN NORRLAND

Taklucka 40 x 40 cm

Inom- och utomhustermometer

SITTGRUPP

Sängbelysning
Belysning i garderob
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Elektronisk tv-antenn

Möjlighet att reglera
golvvärme/element

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

Taklucka i tvättrum
230 V-uttag

TYGER

TILLVAL

ÖVERKAST
Sängbelysning

TILLVAL

DRAPERI

Vridbar elektrisk kassettoalett

GARDINPANEL

GOLV

TILLVAL

KÖKSVÄGG

Tvådelat draperi bk-säng
TILLVAL

TILLVAL

POLAR MADE IN NORRLAND
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Den här linjen innehåller ett särskilt lyxpaket som gör husvagnslivet lite skönare och bekvämare.
Förutom planlösningar och tillval kan du välja till särskild specialutrustning.

I SELECTED INGÅR:

STANDARDUTRUSTNING

Belastningsvakt

Emblem på gavel bak o sidovägg fram

KÖK

Ledbelysning i garderober,
sänglåda, lastlucka o koffert

Högtalare bak

4-lågig spis

Indirekt belysning på sidoskåp fram

Kylskåp med köldfack

Bordsskiva lyxigare

Komfortkudde m logga 2 st

Elektrisk köksfläkt

Dubbel DIN stereo CD/DVD bluetooth

X-tra 12 v cirkulationspump

Besticklåda

Gasolugn

USB strömuttag bak o fram

Sophink

Gasoluttag på vägg

Mikrovågsugn

Stort fönster vid köksbänk

Handdukstork

Fälgar m svart dekor

SOVRUM

Heki de luxe taklucka

Täckkåpa dragbalkar

3 cm tjock bäddmadrass

Kyl 190 l med frysfack

Kudde 40x40 4 st

Klädd sänggavel

Lastlucka bak

Golvmatta valbar

Ribbottensäng

Ljushylla barskåp

Köksväggskiva valbar

Sängbelysning

Taklucka 40 x 40 cm

Inom- och utomhustermometer

Gasolställ

Cirkulationspump 12 V, ställbar

Läckagetest gasol

RCA-kontakt (med tillval CD/DVD)

Indikationslampa eluttag

Touchpanel

Stödben

 lsystem med möjlighet att styra
E
vissa funktioner via mobiltelefonen

Stödbensvev

Expansionskärl
Avloppstank
Skotork i skolåda

Utvändig LED-belysning
Vinterkopplingsfunktion
Uppvärmt avlopp

SITTGRUPP

LED-belysning lastlucka
och gasolkoffert

2 st högtalare

BADRUM

230 V-uttag vid sänggavel

 alfri tygklädsel, gardiner, draperi,
V
överkast och två kuddar

Vridbar elektrisk kassettoalett

ÖVRIGT INVÄNDIGT

Förberedd tv-plats

Varmvattenberedare

UTVÄNDIGT

Vattenburen golvvärme

Aluminiumfälgar

Panna Alde 3020 Compact

Stänkskydd vid hjul

Spegel m logga

 entralvärmepanna som automatiskt
C
växlar mellan el och gasol

Lastlucka höger fram

Nackkudde m logga 2 st

Jordfelsbrytare

Ledstripe i fönster fram, 3 st

Nattbelysning

Mobile Multi Control

Belysning i garderob

Subwoofer
Super de luxe bäddmadrasser
Utdragsskiva för bordet
Vädringslucka /-or
Dörr med fönster
Myggdörr

Batteri 75Ah
Batteriladdare
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Elektronisk tv-antenn

Möjlighet att reglera
golvvärme/element

POLAR MADE IN NORRLAND

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

Taklucka i tvättrum
230 V-uttag

TYGER

TILLVAL

ÖVERKAST

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

TILLVAL

DRAPERI

Fallskyddskant

GARDINPANEL

GOLV

TILLVAL

KÖKSVÄGG

LED-ljus i lastlucka
TILLVAL

TILLVAL

POLAR MADE IN NORRLAND

20

I den när linjen öppnar vi fler möjligheter för dig. Vi skapar din unika vagn tillsammans
med våra konstruktörer. Du känner igen Customized på den svarta dekoren.

I CUSTOMIZED INGÅR:
Belastningsvakt

Indirekt belysning på sidoskåp fram

KÖK

Ledbelysning i garderober, sänglåda,
lastlucka o koffert

Komfortkudde m logga 2 st

4-lågig spis

X-tra 12 v cirkulationspump

Kylskåp med köldfack

Bordsskiva lyxigare

USB strömuttag bak o fram

Elektrisk köksfläkt

Dubbel DIN stereo CD/DVD bluetooth

Mikrovågsugn

Besticklåda

Gasolugn

Fälgar m svart dekor

Sophink

Gasoluttag på vägg

Täckkåpa dragbalkar

Stort fönster vid köksbänk

Handdukstork

Kudde 40x40 4 st

SOVRUM

Heki de luxe taklucka

Golvmatta valbar

3 cm tjock bäddmadrass

Kyl 190 l med frysfack

Köksväggskiva valbar

Klädd sänggavel

Lastlucka bak

Centraldammsugare

Ribbottensäng

Ljushylla barskåp

Induktionshäll

Sängbelysning

Ledstripe i fönster fram, 3 st

Valbar textil tyg/skinn

Nattbelysning

Mobile Multi Control

Gasolomkopplare

Belysning i garderob

Subwoofer

Gasvarnare

Super de luxe bäddmadrasser
Utdragsskiva för bordet

Elektronisk tv-antenn

Möjlighet att reglera
golvvärme/element

Taklucka 40 x 40 cm

Inom- och utomhustermometer

Gasolställ

Cirkulationspump 12 V, ställbar

Läckagetest gasol

RCA-kontakt (med tillval CD/DVD)

Indikationslampa eluttag

Touchpanel

Stödben

 lsystem med möjlighet att styra
E
vissa funktioner via mobiltelefonen

Stödbensvev

Expansionskärl
Avloppstank
Skotork i skolåda

Utvändig LED-belysning
Vinterkopplingsfunktion
Uppvärmt avlopp

SITTGRUPP

LED-belysning lastlucka
och gasolkoffert

2 st högtalare

BADRUM

230 V-uttag vid sänggavel

 alfri tygklädsel, gardiner, draperi,
V
överkast och två kuddar

Vridbar elektrisk kassettoalett

Luftkonditionering ACC

ÖVRIGT INVÄNDIGT

Förberedd tv-plats

Möjlighet till anpassa vagnens
planlösning efter kundens behov

Varmvattenberedare

UTVÄNDIGT

Vattenburen golvvärme

Aluminiumfälgar

Panna Alde 3020 Compact

Stänkskydd vid hjul

Spegel m logga

 entralvärmepanna som automatiskt
C
växlar mellan el och gasol

Lastlucka höger fram

Nackkudde m logga 2 st

Jordfelsbrytare

Emblem på gavel bak o sidovägg fram

Batteri 75Ah

Högtalare bak

Batteriladdare

Vädringslucka /-or
Dörr med fönster
Myggdörr
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Isolerad ytterdörr
 ellantonade fönster med
M
slät utsida, steglöst reglerbara,
rullgardin och myggnät

Taklucka i tvättrum
230 V-uttag

TYGER

INGÅR

ÖVERKAST

Belyst fönsterhylla

INGÅR

DRAPERI

Skinnklädsel ingår

GARDINPANEL

GOLV

INGÅR

KÖKSVÄGG

High-gloss luckor

INGÅR

INGÅR

POLAR MADE IN NORRLAND
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EXAKT SOM DU VILL HA DEN.
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Vår mest exklusiva linje, Customized, har en unik,
svart dekor som går igen runt utsidan av hela vagnen.

POLAR MADE IN NORRLAND
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STABIL PÅ ALLA VÄGAR
PÅLITLIGA VINTEREGENSKAPER.
Den påkostade konstruktionen med marknadens mest vridstyva
karosser ger säkra vägegenskaper året runt – även vintertid.
Det finns billigare lösningar, men aldrig på en Polarvagn. En av
hemligheterna är att golvplywoodens skarvar monteras med
speciella förstärkningsplåtar. Det gör att en Polarvagn alltid har
bra väghållning.
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ÅTTA VAGNAR,
1 000 LIVSSTILAR.
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POL AR 590 UP P T I L L ÅT TA SOVP L ATSER
Lyxigt boende för två eller ett mysigt semesterhem
för alla familjemedlemmar. Välj mellan olika planlösningar med bland annat barnkammarlösning, badrum lika brett som vagnen och inspirerande kök i
vinkel.

POLAR 52 0 L I TE N ME N KOMP L ETT
Vår minsta vagn, som genom den smarta planlösningen
både är rymlig och välutrustad. 520 är smidig att
parkera även när det är trångt och den tar sig smidigt
fram på de mest slingriga vägarna.

POL AR 620 GOT T OM P L ATS OC H SM I DI G PÅ VÄGEN
En större vagn med många olika planlösningar.
Här finns smarta förvaringsutrymmen som gör att
du enkelt får med dig allt för äventyr i skidbacken,
på fisketuren eller stranden. Trots sin storlek är den
smidig att ha bakom bilen.

POLAR 56 0 FAVOR I TE N
En ”lagom” stor vagn enligt många då det här är vår
mest köpta modell. Flera olika planlösningar skapar
valmöjligheter. Här kan du få sängplatser åt alla eller
ett extra rymligt kök.

POLAR 650 ENKELAXLAD BJÄSSE
Vår största enkelaxlade vagn har rum för alla och
kan till och med fås med ett separat barnrum längst
bak, vilket brukar uppskattas av alla i familjen. Reser
ni utan barn? Välj en planlösning med lyxigt stort
badrum, lika brett som vagnen.

POLAR MADE IN NORRLAND

PO LAR 6 80 PLATS FÖ R ALLT O CH ALLA
Den perfekta vagnen när familjens medlemmar vill
göra olika saker samtidigt. Beroende på planlösning
kan du välja att ha en extra sittgrupp för den som vill
kunna sitta lite ifred, separat barnrum i bakre delen
av vagnen, extra rymligt och funktionellt kök, stort
badrum eller varför inte ett sovrum som känns avskilt från umgängesdelen.

PO LAR 730 LÅN G LIG GARN AS FAVO RIT
Att ha gott om förvaring är alltid skönt, speciellt om
du ska vara borta lite längre. Att det här är favoriten
bland långliggarna är ganska självklart. De väl tilltagna ytorna ger ett bekvämt boende, oavsett planlösning.

PO LAR 84 0 LYXIGT BO EN DE PÅ 20 KVM
Stort badrum, flera garderober, extra sittgrupp som
är bäddbar, rymligt och välutrustat kök. Oavsett vilken planlösning du väljer får du ett mycket rymligt
semesterhem.

Storlek på vagnen
Du börjar med att välja storlek. Siffran i vagnens namn
är den inre längden i centimeter.
Planlösning
Hur många ska ni sova i vagnen? Och hur mycket packning har ni? Behöver ni speciella lastutrymmen för t ex

sporter ni utövar? Välj bland olika planlösningar för en
vagn som uppfyller just dina behov!
Skillnaden mellan enkelaxel och dubbelaxel
En enkelaxlad vagn har endast ett hjul på varje sida och
en dubbelaxlad (boogie) har två. Det som avgör konstruktionen är främst vikten på vagnen. Alla enkelaxla-

de vagnar väger alltså lite mindre och passar därför också om din bil inte får dra så tungt. Enkelaxlade vagnar är
smidigare att hantera vid exempelvis parkering, medan
en dubbelaxlad går stadigare på vägen.

LATHUND
LB:

Två separata enkelsängar

DB:

Dubbelbädd

CTH:

Dubbelbädd med toalett
i bakre högra hörnet

CTV:

Dubbelbädd med toalett
i bakre vänstra hörnet

BK:

Barnkammarvagn

BR:

Barnrum

TDS:

Tvärställd dubbelsäng

TR:

Vagnsbrett badrum

CTX:

Toalett i bakre hörnet.
Extra sittgrupp i mitten
av vagnen

TRX:

Vagnsbrett badrum.
Extra sittgrupp i mitten
av vagnen

CTV X: Dubbelbädd med
toalett i bakre vänstra
hörnet. Extra sittgrupp
i mitten av vagnen

POLAR MADE IN NORRLAND
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ALL INREDNING
BYGGS I EGET SNICKERI.
I vårt eget snickeri bygger vi all inredning själva, utan kompromisser.
Det är skåp, sängar, garderober, diskbänkar och mycket mer. Här
arbetar människor som brinner för kvalitet. Materialen är noga utvalda, och helst så lokala som möjligt. En och samma Mästerbyggare
monterar hela inredningen i din vagn – en garanti för kvalitet.
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EN FABRIK FYLLD AV KUNSKAP
I GENERATIONER.
Vår fabrik i Dorotea rymmer över 50 års erfarenhet. Kunskapen förs
ständigt vidare till nya generationer Mästerbyggare. Det här är både
hjärtat och hjärnan – där vi tar fram innovativa lösningar, förbättrar,
utvecklar nya modeller. Och tillverkar all inredning från grunden.

POLAR MADE IN NORRLAND
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VARJE POLARVAGN
TESTAS I KLIMATKAMMARE
7 ÅRS TÄTHETSGARANTI.
Medan andra tillverkare gör stickprov, lämnar inte en enda
Polarvagn fabriken utan ett eget täthetstest i vår klimatkammare
i Dorotea. Där utsätter vi vagnen för 36 000 liter vatten och
stormvindar under en timme. Inne i vagnen gör en kontrollant
fuktmätningar och säkerställer att alla kvalitetskrav uppfylls.
Så när du får din Polarvagn vet du att den klarar varje utmaning
som kommer i dess väg.
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520 LITEN MEN KOMPLETT
Invändig längd: 507 cm
Bostadsyta: 12,05 m2
Längd med dragbom: 711 cm

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

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

520 CTV
Säng 198x145/130 cm
Sittgrupp 160/132x225 cm

NYHET
35
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560 FAVORITEN
Invändig längd: 563 cm
Bostadsyta: 13,40 m2
Längd med dragbom: 767 cm

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

560 LB

560 CTH

SÄNGAR 2 st 198x90 cm
SITTGRUPP 160x132x225 cm

SÄNG 198x145/130 cm
SITTGRUPP 160x225 cm

560 CTV

560 BK

SÄNG 198x145/130 cm
SITTGRUPP 160x225 cm

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

NYHET
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590 UPP TILL ÅTTA SOVPLATSER
Invändig längd: 591 cm
Bostadsyta: 14,05 m2
Längd med dragbom: 795 cm

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

590 LB

590 CTH

590 BK

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

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

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

590 CTH VK – JUBILEUMSVAGN

590 TR DB

590 TR LB

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

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

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

JUBILEUM – CUSTOMIZED
39
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POLAR MADE IN NORRLAND

40

ETT STRANDHUS I MÖLLE,
OCH VID PITE HAVSBAD.
Med en handbyggd Polarvagn blir det aldrig för varmt. Med
marknadens tjockaste isolering och noga genomtänkt ventilation sover du alltid i svalka. Och du kan när som helst pausa
strandlivet för en skön dusch. Med tillval som markiser, förtält och smarta förvaringsutrymmen sätter du själv ihop ditt
strandhus precis som du vill ha det. Alltid med tryggheten i en
vagn som är Made in Norrland.
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620 GOTT OM PLATS OCH SMIDIG PÅ VÄGEN
Invändig längd: 619 cm
Bostadsyta: 14,72 m2
Längd med dragbom: 824 cm

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

620 BK

620 TR LB

620 LB

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

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

SÄNGAR 2 st 198x90 cm
SITTGRUPP 160x225 cm

620 TR DB

620 CTV X

620 TR TDS

SÄNG 198x135/120 cm
SITTGRUPP 160x225 cm

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

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

NYHET
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650 ENKELAXLAD BJÄSSE
Invändig längd: 647 cm
Bostadsyta: 15,38 m2
Längd med dragbom: 851 cm

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

650 LB

650 BK

650 TDS BK

650 BR

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

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

SÄNG 198x142/126 cm, 2st 183x79/75
SITTGRUPP 160/132x225 cm

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

NYHET
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650 TR LB

650 TR DB

650 TR TDS

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

SÄNG 198x135/120 cm
SITTGRUPP 160x225 cm

SÄNG 198x142/126 cm
SITTGRUPP 160x225 cm
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680 PLATS FÖR ALLT OCH ALLA
Invändig längd: 675 cm
Bostadsyta: 16,05 m2
Längd med dragbom: 871 cm

Den perfekta vagnen när familjens medlemmar vill göra olika
saker samtidigt. Beroende på planlösning kan du välja att ha en
extra sittgrupp för den som vill kunna sitta lite ifred, separat
barnrum i bakre delen av vagnen, extra rymligt och funktionellt
kök, stort badrum eller varför inte ett sovrum som känns avskilt
från umgängesdelen.

680 TR TDS

680 BR

680 TR DB BK

SÄNG 198x142/126 cm
SITTGRUPP 160x225 cm

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

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

680 TR DB

680 TR LB

680 CTV X

SÄNG 198x135/120 cm
SITTGRUPP 160x225 cm

SÄNGAR 2 st 198x90 cm
SITTGRUPP 160x225 cm

SÄNG 198x145/130 cm
SITTGRUPP 160x225 cm

NYHET
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ETT SLOTT FÖR VANDRARE.
OCH ETT LYXHUS FÖR FISKARE.
För dig som gillar att vandra innebär en Polarvagn full frihet. Alla
våra vagnar har t ex skotork i skolåda, så att du kan starta varje
dag med torra, varma fötter. De har också smarta, låsbara utrymmen för t ex ryggsäcken och annat skrymmande. Vår vattenburna
golvvärme och den sällsynt tjocka isoleringen gör att vagnen känns
lika omhändertagande som ett lyxhotell när du kommer hem från
dagens vandring.

POLAR MADE IN NORRLAND
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730 LÅNGLIGGARNAS FAVORIT
Invändig längd: 731 cm
Bostadsyta: 17,37 m2
Längd med dragbom: 927 cm

Att ha gott om förvaring är alltid skönt, speciellt om du ska vara
borta lite längre. Att det här är favoriten bland långliggarna
är ganska självklart. De väl tilltagna ytorna ger ett bekvämt
boende, oavsett planlösning.
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730 TR LB

730 TR TDS

730 BR

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

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

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

730 TRX

730 TR DB

730 CTV X BK

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

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

SÄNGAR 198x145/130 cm, 2 st 187x81 cm
SITTGRUPP 160/225 cm
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840 LYXIGT BOENDE PÅ 20 KVM
Invändig längd: 843 cm
Bostadsyta: 19,89 m2
Längd med dragbom: 1036 cm

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

840 TRX LB

840 BR

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

SÄNGAR 198 x 135/120 cm,
2 st 200x88/67 cm, 2st 200x76/63 cm
SITTGRUPP 188 x 160/225 cm

840 TRX TDS
SÄNG 198 x 142/126 cm
SITTGRUPP 160 x 225 cm
LITEN SITTGRUPP 195 x 74 cm
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FJÄLLHUS I ÅRE.
OCH I VERBIER.
Om du åker mycket utför, och kanske också på längden, så är Polarvagnen perfekt. Du kan få den med inbyggd, låsbar skidförvaring
och separat pjäxtork. Lägg till vår vattenburna golvvärme och vår
sällsynt tjocka isolering, så förstår du varför varje Polarvagn trivs
väldigt bra i både fjällen och alperna.
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VARDAGSRUMMET
ETT RUM MED UTSIKT.
Här finns det plats för allt och alla. Det är här vi ska kunna umgås och vara tillsammans. Det är matrum, TV-rum och vardagsrum i ett. Soffgruppen är utformad för att ge plats åt så många
som möjligt och du sitter garanterat skönt på den extra tjocka
sittdynan. Den kan enkelt göras om till sovplats, så vips har du
ett extra sovrum.
Du väljer själv hur du vill att vardagsrummet ska se ut. Vilket
tyg eller skinn vill du ha på soffan? Vilken typ av gardiner vill du ha
– klassiska med omtag eller raka panelgardiner? Du väljer.
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KÖKET
HEMMETS HJÄRTA.
På semestern ska matlagningen inte vara jobbig – den ska vara
enkel och inspirerande. Då är ett välfungerande kök, med gott om
ytor och förvaring, A och O. Det finns i alla våra kök, och dessutom
ett fönster som bidrar till en skön känsla.
Som tillval kan du välja induktionshäll och gasolugn. Med dem
kan du laga precis samma mat som hemma. Inga problem att göra
ett långkok eller griljera julskinkan alltså!
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NYHET - VINKELKÖK I VÅR JUBILEUMSVAGN
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Våra kök är så bra att du kan laga mat lika bra som hemma! Välj till en tålig vägg
med kakelutseende. Eller titta på vår jubileumsvagn med praktiskt vinkelkök!
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BARNKAMMAREN
FÖR DE ALLRA VIKTIGASTE.
Att resa med barn ska vara enkelt och bekvämt. Vi ligger långt
framme med våra barnvänliga vagnar, där särskilda barnkammarlösningar ger barnen ett eget näste att mysa i längst bak i vagnen.
Våningssängar med tvådelat draperi blir som en egen koja – och
finns som tillval.
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Alla ska kunna sova gott på semestern. Det är därför du kan få en bakre barnkammare.
Och en dubbelsäng som är elektriskt justerbar med marknadens tjockaste madrasser.

NYHET - PLACERING AV BARNKAMMARE
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BADRUMMET
EN LYXIGARE KÄNSLA.
Oavsett planlösning får du ett välplanerat badrum med gott om
förvaring. Alla duschhörn avgränsas av en smart vikvägg som
tar minimalt med plats. För extra rymlighet kan du välja ett
badrum som går över hela den bakre vagnsbredden.
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Badrummet är kanske vagnens mest personliga rum.
Därför har vi lagt extra möda på funktioner, känsla och valmöjligheter.
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TOALETTEN
BEKVÄM OCH VRIDBAR.
Kassettoalett ingår i grundutrustningen, men vill du slippa allt
jobb med att tömma och rengöra tanken, väljer du till en gasoldriven förbränningstoalett. Den är enkel att hålla efter och mer
hygienisk. Innan toalettbesöket lägger du bara i en vattentät
påse och sen sköter förbränningen sig själv. Det går åt ca 100 g
gasol per förbränning. En veckas användning ger ungefär ett par
deciliter med ren lukt- och bakteriefri aska som du till och med
kan gödsla blommorna med. För att tömma förbränningsskålen
enkelt, höjs hela toalettsitsen.

”MED FÖRBRÄNNINGSTOALETT SLIPPER DU ALLT
JOBB MED TANKEN”

POLAR MADE IN NORRLAND
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SOVRUMMET
MARKNADENS TJOCKASTE MADRASSER.
Att sova gott under semestern borde vara en självklarhet. Det
är när du sover som du laddar dina egna batterier. I alla våra
sängar hittar du marknadens tjockaste madrasser. Sovdelens
temperatur regleras separat, och tydliga avskärmningar mot
övriga rum är integrerade. Så att hela familjen kan sova gott.
Vill du skapa mer utrymme på dagen, är vår förlängda tvärdubbelsäng perfekt. Sängen kan ställas i divanläge vilket gör
den 16 cm kortare. Självklart kan du få den elstyrd. Under dubbelsängen finns ett praktiskt förvaringsutrymme, och sängen kan
lyftas upp när du ska städa.
Väljer du enkelsängar kan du välja till ett lyxigt ”frukost-påsängen-läge”.
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ALLTID LIKA SKÖNT
MED MARKNADENS TJOCKASTE ISOLERING.
Vår unika bygg- och isoleringsteknik ger Polarvagnen en fantastisk
täthet. Vi har marknadens tjockaste isolering i väggar och golv –
upp till 44 mm EPS. Isoleringen håller både kyla, hetta och oljud
utanför vagnen. Lägg sedan till ett ventilationssystem som är
dimensionerat för nordiska förhållanden. Resultatet: en oslagbar
inomhuskomfort.
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INRED MED TEXTILIER
GARDINER, SOFFA OCH SÄNG.

TYG: Lövstrand GARDIN: Lövstrand
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Våra sköna, slitstarka kvalitetstyger låter dig inreda vagnen i din egen stil.
Årets stora nyhet heter Lövstrand. Den är lika sval på sommaren som varm på
vintern. Till soffhörnan är skinn ett populärt tillval för extra lyxkänsla. Gardinerna
matchar soffan, och du väljer mellan klassiska tvådelade eller hela panelgardiner.

TYG: Bergvattnet GARDIN: Bergvattnet

TYG: Dajma GARDIN: Dajma

TILLVAL
SKINN: Västsjö GARDIN: Västsjö

TILLVAL
SKINN: Solberg GARDIN: Solberg

POLAR MADE IN NORRLAND
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ÖVERKAST: Grå

ÖVERKAST: Beige (Kuddar ingår ej)

DRAPERI: Grå

DRAPERI: Beige
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TILLVAL

TILLVAL
Du kan välja
gardiner eller
panelgardiner,
som levereras
i två olika färgställningar
– en i grått och
en i brunt.
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OLIKA LIV, OLIKA GOLV
Oavsett dina behov och din personliga smak, kan du få ett golv
som passar just dig i din Polarvagn. Du väljer ditt golv i samråd
med din återförsäljare.

TILLVAL
Antik planka
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Klinkermönster mörkt grå

KÖKSVÄGG SOM TÅL MER
I köket är en ljus, avtorkningsbar tapet standard ovanför
diskbänken. Välj till en fondvägg med kaklad känsla om
du vill – hård, tålig och lätt att torka av den också.

TILLVAL

Antracitgrå ruta – tillval

TILLVAL

Ljusgrå tapet – standard

Ljusgrå ruta – tillval
POLAR MADE IN NORRLAND
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EN PERSONLIG INSIDA…
Även om standarden i våra vagnar är hög och består av allt du
behöver för ett bekvämt husvagnsliv, kan du välja att extrautrusta
din vagn på olika sätt. Då kan du enkelt skapa den perfekta
vagnen – helt efter behoven som din familj har. Här är några
möjligheter:

Ljushylla barskåp/vitrinskåp
79
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ETT URVAL AV VÅRA INVÄNDIGA TILLVAL
Svankkudde i tyg eller skinn
Draperi framför våningssäng

 kyddsnät för fasta överbäddar
S
& BK-sängar

Extra prydnadskuddar

Cityvatten

Vikdörr istället för draperi

Kromad handdukstork

Luftkonditionering

Nackkuddar med
broderad Polarbjörn

Utdrag på bordsskiva
Ljushylla barskåp/vitrinskåp

Skyddsnät till våningsäng

Utdragbar bordsskiva

Stor kyl och separat köldfack

Rostfri gasolspis,
grill/integrerad spis

Elgolvvärme
Köksrails
Mikro med grill

Stor kyl och separat köldfack

Router och utvändig antenn

Centraldammsugare

Väggfäste med dubbelarm, för tv

Belysning i sänglåda

Extra hyllor i garderob (bakgavel)

Vikbar huvudända på sängar (LB)

NÅGRA TILLVAL PASSAR ENDAST VISSA MODELLER

EN BÄTTRE FILM- OCH MUSIKUPPLEVELSE
Vill du krypa upp i soffan och njuta av en riktigt bra film? Då
ska du veta att vår sittgrupp har en ergonomi som gör det lika
bekvämt som hemma. Husvagnen har välplacerade högtalare,
så att du aldrig missar en replik.
Resårbotten med bäddmadrass DeLux

Ugn och/eller mikro med grill

Mini Heki

Vikdörr

Induktionshäll

Handdukstork
POLAR MADE IN NORRLAND
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…OCH EN PERSONLIG UTSIDA
Nej, det är faktiskt inte bara insidan som räknas. Inte när vi talar
om enkelt och bekvämt husvagnsliv. Med våra utvändiga tillval
gör du din Polar ännu smartare, smidigare och mer praktisk.
Här är några möjligheter:
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ETT URVAL AV VÅRA
UTVÄNDIGA TILLVAL
Myggnätsdörr
Extra taklucka bak
Taklucka med fläkt
Solpanel
Extra fönster i tvättrum
Cykelställ för två cyklar
IDC-stabiliseringssystem
Utvändig dusch är perfekt om du vill skölja sandiga
fötter efter ett besök på stranden eller smutsiga tassar
efter skogspromenaden.

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

Elektriska stödben
Mover
Reservhjulshållare under vagnen
eller i koffert
Utvändig dusch
Laddningsbooster
Gasolomkopplare
Parabol
Gasoluttag i koffert
Backvarnare
Lastluckor
Stor taklucka fram

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

Kulkopplingslås
Mover flyttar automatiskt vagnen,
utan dragbil, vid finjusteringar.

Fälgar med svart dekor
NÅGRA TILLVAL PASSAR ENDAST VISSA MODELLER

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

Dörr med fönster finns
som tillval och ingår i
Selected-paketet.
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EN FRÅGA OM FÖRTROENDE
En gång i Polars tidiga historia blev en kund stående med sin vagn
och behövde service för att kunna åka vidare. Polars grundare, Bertil
och Håkan, satte sig då på första bästa flygplan med rätt reservdel
för att åka direkt till kunden och lösa problemet. Snabb, bra och engagerad service är A och O för oss, och tack vare vår lokala tillverkning är det enkelt att få kontakt med oss överallt. Det ger ett tryggt
husvagnsägande.

GARANTI
Som ägare till en ny Polar har
du alltid två års nyvagnsgaranti och 7 års täthetsgaranti.
Garantierna kan skilja sig åt mellan
olika länder. Fullständiga villkor finns
på polarvagnen.se eller hos våra auktoriserade återförsäljare.

AUKTORISERADE
SERVICEVERKSTÄDER
Vi utbildar regelbundet personalen på våra auktoriserade
verkstäder. En årlig kontroll
av din vagn hos någon av dem
behövs för att dina garantier
ska gälla. Rätt service, i rätt tid!
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RESERVDELAR
Våra vagnar är kända för sin
livslängd. Hela 80% av alla
Polarvagnar som tillverkats,
rullar fortfarande på vägarna.
Därför har vi ett ovanligt rejält
reservdelslager. Våra äldsta
reservdelar är just nu från 1977.

ISO-Standard

ISO 9001:2008 betyder
att produktion, säljprocess
och eftermarknad är kvalitetssäkrat enligt ISO-standard
– helt i linje med våra tankar
om kvalitet, som vi haft ända
sedan starten 1964.
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POLAR IN I MINSTA DETALJ
1.

Marknadens tjockaste resårmadrasser.
Bäddmadrass ingår.

2. Uppfällbara sängar skapar extra plats
för förvaring.
3. Enkelsäng med vikbar huvudända finns som tillval.
4.	Centralvärmepanna för både gasol och el med 12V
cirkulationspump, ställbar.
5.	Ventilationssystem ger bra värmespridning, ventilation och inomhuskomfort året runt. Uppskattas
extra av allergiker.
6.	Läckage-indikator. Vi följer de stränga reglerna för
ventilation och installation av gasolapparater, trots
att det ej längre är krav.
7.	LED-belysning i utdragbara uppvärmda skidfack
samt i gasolkoffert.
8.	Marknadens tjockaste isolering. Freonfria väggar
(37 mm EPS) och golv (44 mm).
9.	Elbox med 230V intag, 16 A automatsäkring, jordfelsbrytare och uttag för 230V, 12V, tv och kabel-tv
samt lampa för inkommande ström i elboxen.
TV-antenn för digital och analog mottagning.

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

17.	Soft Close-lådor i köket.

11.	Marknadens styvaste kaross ger vägegenskaper i
absolut toppklass.

21.	Manuell shunt för att styra elementet bak i vagnen
ger möjlighet till svalare sovrum.

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

22.	Nattbelysning med strömbrytare vid sängen.

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

24.	Friktionskoppling.

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

18.	Gasfjäderöppning i överskåpsluckor.
19.	Sittvänlig soffa med stoppning av kallskum.
20.	Vinterkopplingsfunktion.

23.	Frostfritt vatten och avloppssystem.
25.	Vattenburen golvvärme. Elektrisk golvvärme finns
som tillval. Golvvärmen kan vara avstängd i delar
av vagnen men påslagen i andra.
26.	Isolering kring friskluftsintag och värmeelement
ger optimal värmeväxling.

15.	Ytterdörr med inbyggt luftskikt i karmen, motverkar kallras och frostbildning.
16.	Fönsterkarmar är av typ D-Lux. Tillverkade
i polyuretan, tätar mot dubbelglas för bästa
isoleringsförmåga och har optimalt ventilerande
insida. Sidofönster är öppningsbara och gavelfönstret är fast för att bättre stå emot fartvinden
vid körning. Rutorna är mellantonade och har
integrerade myggnät och rullgardiner.
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560

590

620

650

LITEN LATHUND
LB: Två separata enkelsängar
DB: Dubbelbädd
CTH: Dubbelbädd med toalett
i bakre högra hörnet
CTV: Dubbelbädd med toalett
i bakre vänstra hörnet
BK: Barnkammarvagn
BR: Barnrum

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

560 CTV
SÄNG 198x145/130 cm
SITTGRUPP 160x225 cm

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

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

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

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

620 TR TDS
SÄNG 198x142/126 cm
SITTGRUPP 160/132x225 cm

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

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

620 CTV X
SÄNG 198x145/130 cm
SITTGRUPP 160/132x225 cm

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

TDS: Tvärställd dubbelsäng
TR: Vagnsbrett badrum
CTX: Toalett i bakre hörnet.
Extra sittgrupp i mitten av vagnen
TRX: Vagnsbrett badrum.
Extra sittgrupp i mitten av vagnen
CTVX: Dubbelbädd med
toalett i bakre vänstra hörnet.
Extra sittgrupp i mitten av vagnen

520

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

520 CTV
SÄNG 198X145/130 CM
SITTGRUPP 160/132X225 CM

NYHET

JUBILEUM – CUSTOMIZED
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680

650 TDS BK
SÄNG 198x142/126 cm, 2st 183x79/75
SITTGRUPP 160/132x225 cm

730

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

680 CTV X
SÄNG 198x145/130 cm
SITTGRUPP 160x225 cm

730 CTVX BK
SÄNGAR 198x145/130 cm, 2 st 187x81 cm
SITTGRUPP 160/225 cm

NYHET

NYHET

840

840 BR
SÄNGAR 198 x 135/120 cm,
2 st 200x88/67 cm, 2st 200x76/63 cm
SITTGRUPP 188 x 160/225 cm

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

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

NYHET
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Vi reserverar oss för felskrivningar, eventuella förändringar i produktion och pris, lokala avvikelser, skillnader mellan länder och att det på vissa bilder kan förekomma tillvalsutrustning.
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Polarvagnen.se
Facebook.com/polarvagnen
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