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FÖDD FRI
Släpp alla måsten och känn friheten! Passa på att besöka
de där fina platserna som ni bara pratat om i sommar, den
där vackra stranden, den mysiga lilla restaurangen, den
fantastiska utsiktsplatsen… Med en husvagn från Polar
öppnar sig alla möjligheter. Då kan ni lugnt njuta av en
säker och behaglig resa tillsammans. Den är handbyggd
av Mästerbyggare och tillverkad i världens nordligaste
husvagnsfabrik.
Fånga dagen – du är ju född fri!
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Delar av den här katalogen kan bli levande, så ladda
ner vår app – Polar AR – och rikta din mobil mot bilden
bredvid symbolen, så blir bilden levande.
Läs mer om appen på sidan 7.

INNEHÅLL

6
7
9
12
14–33
36–41
42
44–47
4 8–49
50–52
54–55
57
60–61
64–65
66

VINTERVAGNEN & VAGNENS VIKT
POLAR AR-APP
ÅRETS NYHETER
POLAR CONNECT
VAGNENS ALLA RUM
KONSTEN ATT VÄLJA HUSVAGN
VAD INGÅR?
TRE LINJER – Original, Selected & Customized
EDITION
TEXTILIER
ALLA MODELLER
KLIMATKAMMAREN
ÄKTA HANTVERK
ÅTERFÖRSÄLJARE
GARANTIER

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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MADE IN NORRLAND
För varje år som går så utvecklar vi Polar och tar ytterligare några steg framåt. Vi klurar och funderar,
testar och förbättrar, i stort och i smått. Målet är som alltid att du som husvagnsägare ska få det ännu
bättre. Du ska kunna njuta fullt ut av den frihet en bra husvagn ger, med ännu större trygghet och ännu
bättre komfort, året om.
Allt vi gör, gör vi också på ett äkta norrländskt manér här i världens nordligaste husvagnsfabrik.
Det betyder inte bara att våra vagnar är gjorda för ett tufft nordiskt klimat, utan också att vi är extra
noga med detaljerna och finishen. Varenda vagn är handbyggd av våra duktiga hantverkare, där
kunskapen gått i arv i generationer. Och sådant märks i allt från väghållning till isolering, och i detaljer
som kranar, lampor, luckor och fönster. Vår omsorg och vårt hantverk gör din Polarvagn till en bra
investering på lång sikt.
Vi erbjuder åtta grundmodeller i tre olika linjer. Och du
har åtskilliga alternativa planlösningar att välja mellan.
Dessutom mängder av tillval och extrautrustning. Du
har med andra ord stora möjligheter att individanpassa
din nya vagn till just dina önskemål. Allt för att göra
upplevelsen rikare och friheten större.
För varje år försöker vi också göra det lite lättare att hitta
just den vagn som matchar era behov och intressen på ett
optimalt sätt, vare sig ni är många eller få. Vi har skapat
en guide som vägleder och tipsar om rätt modell.
Så varsågod och njut av friheten, tryggheten och
bekvämligheten i en äkta Polarvagn.
Tony Ekström, VD SoliferPolar AB
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STABIL PÅ ALLA VÄGAR

UNIKA CERTIFIKAT

PÅLITLIGA VINTEREGENSK APER

SK Y DDAR DIT T KÖRKORT

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.

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
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LÄR KÄNNA OSS
MED POLAR-APPEN

Med vår app, Polar AR, kan du väcka bilder till liv på vår
hemsida och i vår katalog. Du kan t ex se och höra vad
våra Mästerbyggare har att berätta om sitt arbete.
Eller låta våra återförsäljare presentera sig. Du kan
också kopiera in en Polarvagn bakom din egen bil och
se hur stiligt det skulle bli. Möjligheterna med appen
utökas ständigt, så det är väl värt att hålla koll på det.
Börja med att ladda ner den – du hittar den där du
laddar ner andra appar.
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ALLTID LIKA SKÖNT
MED MARKNADENS TJOCK A S TE ISOLERING
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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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ÅRETS NYHETER!

Nya handtag och knoppar på alla lådor och skåp

Kontinentalsänggavel med godnattknapp

Ny väggskiva i köket

Vinkelkök med 4-lågig spis
Takventiler vid fotändan av alla sängar
Ny installation för inkommande ström

Flera nya lampor/lampskenor

Stor lastlucka
(gäller ej 650 TR TDS)

Ny golvmatta

60 liters färskvattentank som tillval

ÅRET RUNT MED POL AR

– Det svenska vårfisket är magiskt.
Bara vi och massor av fisk!

Jörgen Emanuelsson är medlem i ”1995 års män” – en kompisgrupp
som bildades på KTH och som varje år har en gemensam fiskevecka
i en Polar 560. Här finns kyl/frys på 170/31 l, extra stor vattentank
och speciallister för att hänga fiskedrag på.
Jörgens största intresse just nu är utan

placerar ut sig strategiskt, uppströms och

tvekan flugfisket i Ljusnan. Varje vår åker

nedströms, och på lagom avstånd från

kompisgänget från KTH upp till en särskilt

varandra, vadandes och balanserandes på

bra krök av Ljusnan. Med sig har de

större stenar. Sedan gäller det att göra ett

egenknutna flugor, vilket är en konst i sig.

snyggt kast – ut med reven och raden av

– Vi har varit på kurs i England för att lära

egenknutna flugor i olika färger.

oss knyta flugor, det är en mycket speciell
teknik. Även kläderna är lite annorlunda

Det har gått bra för kompisgänget under

jämfört med traditionellt fiske med

veckan. I princip äter man egenfångad fisk

haspelrulle.

varje dag, och det är riktiga delikatesser:
röding, öring och lax till största delen.

Som ingenjör gillar Jörgen innovationer.
Därför har han uppfunnit och byggt ett eget

Husvagnen äger man ihop. Den står parkerad

listsystem där alla flugorna hängs upp,

strax utanför Hede, så när det är fiskedags

exponeras och blir lätta att välja mellan.

kan vem som helst av dem komma upp med
bil, haka på vagnen och åka vidare upp i

Vi följer kompisarna långt ut i älven. De
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fjällvärlden.
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560 LB

Sängar 2 x 195 x 88,5 cm
Sittgrupp 160/132 x 225 cm

I kökslådorna finns elektroniska termometrar för att underlätta att temperaturen blir
exakt den rätta.
– Det vanligaste sättet att förstöra fisk är att
överkoka den, berättar Jörgen. Man måste
alltid tillreda fisken ”au point”, alltså exakt
när köttet börjar falla isär – inte en minut
längre, för då blir maten torr och tråkig.
Gänget föredrar kokt färskpotatis, men har
också en såsexpert bland sig. Kalle jobbar
som saucier på en känd restaurang, så det
är oftast han som får förgylla och lyfta fram
de olika fiskarnas smaker med sina unika
såskunskaper. Har han några hemliga tips?
– Lakrits och ingefära låter kanske som en
konstig mix, men till öring är det magiskt.
Prova! hälsar han.
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POLAR CONNECT
STYR VAGNEN BEKVÄMT
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Tänk om du kunde starta värmen från fjället? 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.
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680 QB VK

POLAR

MADE IN NORRLAND

DET SKA KÄNNAS SOM HEMMA
Tanken med inredningen i våra vagnar är att ni ska trivas och njuta i fulla
drag av er tid i er vagn. Vi vill att det ska kännas som en belöning att
komma tillbaka till den efter dagens aktiviteter. Ni ska längta till att få
krypa upp i soffan tillsammans för att se film, spela spel, äta och umgås.
Eller sträcka ut er i underbart sköna sängar. Och glädjas åt alla de praktiska
och smarta lösningarna i ett kök, där allt finns inom räckhåll. På följande
sidor kan du läsa mer om hur vi planerat inredningen i vagnens olika
avdelningar: sovrummet, köket, vardagsrummet och badrummet.
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SOVRUMMET

680 QB VK

MARKNADENS TJOCKASTE MADRASSER
SOVRUMMET
Att sova gott under semestern borde vara en självklarhet.
Därför hittar du marknadens tjockaste madrasser i våra
sängar. Dessutom kan man reglera temperaturen i vagnens
sovdel separat och avskärmningarna 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.
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650 TR DB VK

730 CT VX BK VK

HEADS UP: STÄLLBARA SÄNGAR
Ställbara huvudändar är standard i våra lång- och dubbelbäddar i
samtliga vagnar, utom Edition-versionerna. Du ställer in lutningen
i distinkta lägen och kan på så vis sitta upp i sängen, för att läsa
eller använda datorn. Ett klart lyft för komforten!

POLAR
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620 BK VK

560 CT V
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620 LB VK

650 TR DB VK

650 TR TDS VK
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BARNKAMMAREN

FÖR DE SMÅ
BARNKAMMAREN
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. Draperier är standard i våra BK-vagnar
och finns som tillval i övriga.

20
620 BK VK
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730 CT VX BK VK

730 CT VX BK VK
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620 BK VK

730 CT VX BK VK
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730 CT VX BK VK
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HEMMETS HJÄRTA
KÖKET
Det ska vara enkelt och inspirerande att laga mat även
på semestern. Köket måste vara praktiskt och bekvämt
med gott om ytor och förvaring. Det har alla våra kök.
Dessutom har de ett fönster som bidrar till trivseln.
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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650 TR TDS VK
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KÖKET

680 QB VK

560 LB

560 CT V
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650 TR DB VK
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VARDAGSRUMMET

650 TR DB VK
28
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MATPLATS OCH
MÖTESPLATS
VARDAGSRUMMET
Här finns plats för allt och alla. Det är här vi äter, tittar
på TV och umgås. Det är matrum 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 du vill ha på soffan. Och vilka
gardiner du tycker matchar.
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BADRUMMET

680 QB VK

EN LYXIGARE KÄNSLA
BADRUMMET
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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650 TR TDS VK

560 CT V

BEKVÄM OCH VRIDBAR
TOALETTEN
En stabil och vridbar toalettstol är standard i alla våra
vagnar. Det är ett smart sätt att utnyttja ytan bättre och
gör det betydligt lättare att röra sig inne på toaletten.
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ÅRET RUNT MED POL AR

– Sverige har så många badstränder.
Vi bestämde oss för att hitta de bästa.

34

POLAR

MADE IN NORRLAND

Peter och Katarina träffades sent i livet och blev i ett slag en familj
på fyra med bonusbarnen. Deras Polar 620 passar dem perfekt.

620 BK VK
Sängar 195 x 134/112 cm, 2 x 194 x 62,5 cm
Sittgrupp 160 x 225 cm

När vi slagit oss ner för en kaffe i förtältet
kommer plötsligt en cykel rullande mot
vagnen. Det är Cajsa som är hungrig och
kommit upp från stranden. Hon spelar
beachvolleyboll och vill nu ha något snabbt
till lunch.
– Titta själv i frysen älskling, det finns pizza,
säger pappa Peter.
Cajsa mumlar något ohörbart, slår på fläkten
och ugnen. Snart hör vi timerklockan ringa
och lunchen är klar.
– Alla i vår familj har ju olika tider. Det är
ingen idé att försöka samla alla till
gemensamma måltider varje dag. Alla får
leva som de vill, det är ju sommar! myser
mamma Katarina.

Förtältet fungerar nästan som en ungdomsgård på kvällarna. Där kan ungarna hänga
med sina kompisar och spela bräde. Eller så
kan de gå in och kolla film och njuta av
vagnens subwoofer.
– Det blir värsta biomyset. För säkerhets
skull har vi skaffat trådlösa hörlurar också,
så att man kan titta utan att störa, berättar
Katarina. Att campa med en riktigt flexibel
husvagn betyder att vi står redo för nästan
alla situationer som kan uppstå.
Dessutom har vi en stor bäddbar soffa som
är perfekt när barnen har kompisar med sig.
Då blir det fullt hus här!

620:an har plats för alla. Med den fiffiga
planlösningen finns både dubbelsäng och
en våningssäng.
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VILKEN VAGN SKA JAG VÄLJA?
Det är mycket att tänka på när man ska välja husvagn. Men börja med
grundförutsättningarna: Hur många är ni som ska bo och sova i den? Och
vill ni ha plats för gäster också? Vi har gjort valet lite enklare genom att dela
in våra vagnar i fyra kategorier: enkelbädd, dubbelbädd, flexi och familj.

520 LITEN MEN KOMPLETT
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.
Bostadsyta: 12,05 m2
Invändig längd: 507 cm
Utvändig längd med dragbom: 711 cm

560 FAVORITEN
En lagom stor vagn enligt många, då det här är vår mest köpta modell.
Flera olika planlösningar skapar valmöjligheter. Här kan du få sängplatser
till alla eller ett extra rymligt kök.
Bostadsyta: 13,40 m2
Invändig längd: 563 cm
Utvändig längd med dragbom: 767 cm

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

Rikta mobilen mot bilden
på 590, så blir den levande.

620 GOTT OM PLATS OCH SMIDIG 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,
fisketuren eller stranden. Trots sin storlek är den smidig att ha bakom bilen.
Bostadsyta: 14,72 m2
Invändig längd: 619 cm
Utvändig längd med dragbom: 824 cm
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650 ENKELAXLAD BJÄSSE
Vår största enkelaxlade vagn har rum för alla och går att få med
vånings-säng längst bak. Reser ni utan barn? Välj en planlösning
med lyxigt stort badrum, lika brett som vagnen.
Bostadsyta: 15,38 m2
Invändig längd: 647 cm
Utvändig längd med dragbom: 851 cm

680 PLATS FÖR ALLT OCH 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.
Bostadsyta: 16,05 m2
Invändig längd: 675 cm
Utvändig längd med dragbom: 871 cm

730 LÅNGLIGGARNAS FAVORIT
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.
Bostadsyta: 17,37 m2
Invändig längd: 731 cm
Utvändig längd med dragbom: 927 cm

840 LYXIGT BOENDE PÅ 20 M 2
Stort badrum, flera garderober, extra sittgrupp som är bäddbar,
rymligt och välutrustat kök. Oavsett vilken planlösning du väljer,
får du ett mycket rymligt semesterhem.
Bostadsyta: 19,89 m2
Invändig längd: 843 cm
Utvändig längd med dragbom: 1036 cm
POLAR
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ENKELBÄDDAR
Det här är inredningar som passar de som föredrar två fasta enkelbäddar
(eller långbädd som vi kallar det). Separata sängar finns för de flesta
vagnstorlekar och i alla vagnar har sängarna egna fönster. Givetvis går
det också att bädda om soffan till ytterligare sängplatser om så önskas.
Observera variationen i badrum och pentry mellan de olika vagnarna.

560 LB

Sängar 2 x 195 x 88,5 cm
Sittgrupp 160/132 x 225 cm

620 LB VK

590 LB

650 TR LB VK

590 TR LB

680 TR LB VK

Sängar 2 x 195 x 88,5 cm
Sittgrupp 160/132 x 225 cm

Sängar 2 x 195 x 88,5 cm
Sittgrupp 160/132 x 225 cm

NYHET

Sängar 2 x 195 x 88,5 cm
Sittgrupp 160/132 x 225 cm

Sängar 2 x 195 x 88,5 cm
Sittgrupp 160/132 x 225 cm
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Sängar 2 x 195 x 88,5 cm
Sittgrupp 188/160 x 225 cm

840 TRX LB

Sängar 2 x 195 x 88,5 cm
Sittgrupper 160 x 225 cm, 195 x 100 cm

Sängar 2 x 195 x 88,5 cm
Sittgrupp 188/160 x 225 cm

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

730 TR LB VK

LB: Två separata sängar.
DB: Dubbelsäng.
QB: Queenbed.
CTH:	
Dubbelsäng med toalett i bakre
högra hörnet.
CTV:	
Dubbelsäng med toalett i bakre
vänstra hörnet.
BK: Barnkammarvagn.
BR: Barnrum.
TDS: Tvärställd dubbelsäng.
VK: Vinkelkök.
TR: Vagnsbrett badrum.
TRX: Vagnsbrett badrum.
		 Extra sittgrupp i mitten av vagnen.
CTVX:	Dubbelsäng med toalett i bakre
vänstra hörnet.
		 Extra sittgrupp i mitten av vagnen.
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DUBBELSÄNG
Våra vagnar med stora sköna dubbelsängar finns i en lång rad olika
planlösningar. Välj mellan längsgående eller tvärställd säng och
kringutrymmen som anpassas därefter. Gästplatser finns förstås
när man bäddar om sofforna.

520 CTH

590 CTH

650 QB

NYHET

520 CTV

590 CTV

650 TR DB VK

NYHET

560 CTH VK

590 CTH VK

650 TR TDS VK

560 CTH

590 TR DB

680 QB VK

560 CTV

620 TR TDS

680 TR DB VK

Säng 190 x 140,5/125,5 cm
Sittgrupp 160/132 x 225 cm

Säng 195 x 134/112 cm
Sittgrupp 188/160 x 225 cm

620 TR DB

680 TR TDS VK

Säng 195 x 144/122 cm
Sittgrupp 160/132 x 225 cm

Säng 195 x 144/122 cm
Sittgrupp 160/132 x 225 cm

Säng 195 x 144/122 cm
Sittgrupp 160 x 225 cm

Säng 195 x 144/122 cm
Sittgrupp 160 x 225 cm

Säng 195 x 144/122 cm
Sittgrupp 160 x 225 cm

Säng 195 x 144/122 cm
Sittgrupp 160 x 225 cm

Säng 195 x 144/122 cm
Sittgrupp 160 x 225 cm

Säng 195 x 144/122 cm
Sittgrupp 188/160 x 225 cm

Säng 195 x 134/112 cm
Sittgrupp 160/132 x 225 cm

Säng 195 x 134/112 cm
Sittgrupp 160 x 225 cm
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Säng 200 x 140 cm (elsäng)
Sittgrupp 160/132 x 225 cm

Säng 200 x 140 cm (elsäng)
Sittgruppp 188/160 x 225 cm

Säng 195 x 134/112 cm
Sittgrupp 160/132 x 225 cm

NYHET

730 TR DB VK

Säng 195 x 134/112 cm
Sittgrupp 188/160 x 225 cm

730 TR TDS VK

Säng 190 x 140,5 / 125,5 cm
Sittgrupp 160 x 225 cm

Säng 200 x 140 cm (elsäng)
Sittgrupp 160 x 225 cm

730 QB VK

Säng 190 x 140,5/125,5 cm
Sittgruppp 188/160 x 225 cm

NYHET

840 TRX TDS

Säng 192,5 x 140,5/125,5 cm
Sittgrupper 160 x 225 cm, 195 x 100 cm

Säng 190 x 140,5/125,5 cm
Sittgrupp 188/160 x 225 cm
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FLEXIBEL LÖSNING
Det här är lösningen för dig som vill kunna vara flexibel i din vagn.
Utöver de fasta sängarna kan du enkelt förvandla sittgrupper och
dinetter till ytterligare sängplatser. Den här lösningen öppnar
möjligheten att minska och utöka antalet efter behov.

650 CTVX

NYHET

Sängar 195 x 144/122 cm, 193,5 x 81 cm
Sittgrupper 160/132 x 225 cm, 195 x 85 cm

730 CTVX BK VK

NYHET

Sängar 195 x 144/122 cm, 189 x 79 cm
Sittgrupper 160/225 cm, 187 x 85 cm

680 CTVX

Sängar 195 x 144/122 cm, 186 x 81 cm
Sittgrupper 160 x 225 cm, 187 x 85 cm

Vi reserverar oss för felskrivningar, eventuella förändringar i produktion och pris, lokala avvikelser, skillnader mellan länder
och att det på vissa bilder kan förekomma tillvalsutrustning.
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LB: Två separata sängar.
DB: Dubbelsäng.
QB: Queenbed.
CTH:	
Dubbelsäng med toalett i bakre
högra hörnet.
CTV:	
Dubbelsäng med toalett i bakre
vänstra hörnet.
BK: Barnkammarvagn.
BR: Barnrum.
TDS: Tvärställd dubbelsäng.
VK: Vinkelkök.
TR: Vagnsbrett badrum.
TRX: Vagnsbrett badrum.
		 Extra sittgrupp i mitten av vagnen.
CTVX:	Dubbelsäng med toalett i bakre
vänstra hörnet.
		 Extra sittgrupp i mitten av vagnen.
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FAMILJELÖSNINGEN
Behöver du en vagn anpassad till familjens behov, så ska du titta
närmare på vår barnkammarlösning med våningssängar och överbäddskåp. Här finns gott om plats för hela familjen och ändå stora
möjligheter att utnyttja resten av utrymmet.

590 BK

Sängar 195 x 134/112 cm, 2 x 194 x 62,5 cm
Sittgrupp 160/132 x 225 cm

620 BK VK

NYHET

Sängar 195 x 134/112 cm, 2 x 194 x 62,5 cm
Sittgrupp 160 x 225 cm

650 TDS BK

730 BR

680 CTVX

730 CTVX BK VK

Sängar 190 x 140,5/125,5 cm, 183 x 70/53,5 cm,
183 x 66/50 cm
Sittgrupp 160/132 x 225 cm

Sängar 195 x 144/122 cm, 186 x 81 cm
Sittgrupper 160 x 225 cm, 187 x 85 cm

Sängar 195 x 134/112 cm, 2 x 194 x 62,5/44 cm
Sittgrupp 160 x 225 cm

NYHET

Sängar 195 x 144/122 cm, 2 x 189 x 79 cm
Sittgrupper 160 x 225 cm, 187 x 85 cm

840 BR

Sängar 195 x 134/112 cm, 2 x 183 x 77,5 cm
Sittgrupp 160 x 225 cm

POLAR
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ALLTID I EN POLARVAGN
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. Alla Polarvagnar har en
kulventil, så att fördelningen av det varma vattnet blir ännu jämnare över
hela golvet. Systemet är skräddarsytt för varje modell av Polarvagnen.
Uppvärmt gråvattenavlopp. Som enda tillverkare har vi uppvärmt avlopp
som standard. Du kan tömma det när som helst, utan att tvingas hacka
bort is.

POLAR
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730 CT VX BK VK
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TRE LINJER
VAR OCH EN I EN KL A SS F ÖR SIG
Vi tummar aldrig på den välkända 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.
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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. Utrustningen som ingår i Selected och Customized går inte att välja till.

DETTA INGÅR
SOVRUM

ÖVRIGT INVÄNDIGT

230 V-uttag vid sänggavel

Avloppstank

Stödbensvev

Belysning i garderob

Batteri 75 Ah

Taklucka, 40 x 40 cm

Bäddmadrass, 3 cm

Batteriladdare

Uppvärmt avlopp

Klädd sänggavel

 entralvärmepanna växlar automatiskt
C
mellan el & gasol

Utvändig LED-belysning

Kudde 68 x 38 cm, 2 st
Ribbottensäng

Cirkulationspump 12 V, ställbar

Sängbelysning

Expansionskärl

KÖK
4-lågig spis
Besticklåda
Elektrisk köksfläkt
Kylskåp med köldfack
Sophink
Stort fönster vid köksbänk
BADRUM
230 V-uttag
Taklucka i tvättrum
Vridbar elektrisk kassettoalett

Inom- & utomhustermometer
Jordfelsbrytare
Möjligt att reglera golvvärme/element
Panna Alde 3020 Compact
Skotork i skolåda
Polarpanel
Varmvattenberedare
Vattenburen golvvärme

Vinterkopplingsfunktion

TILLVALSPAKET
KOMFORTPAKET
Extra 12 V cirkulationspump
Handdukstork
Kyl/frys 170/31 liter
Lastlucka bak inkl belysning
(bred, går ej i alla vagnar)
Myggdörr

UTVÄNDIGT

Taklucka Midi Heki

Aluminiumfälgar

Vädringslucka/-or

Elektronisk TV-antenn
Isolerad ytterdörr

DESIGNPAKET

SITTGRUPP

Lastlucka höger fram

Dörr med fönster

Förberedd TV-plats

LED-belysning lastlucka & gasolkoffert

Fälgar med svart dekor

Högtalare, 2 st

Läckagetest gasol

Golvmatta valbar

Valfri tygklädsel, gardiner, draperi,
överkast & två kuddar (ej Edition)

Mellantonade fönster med slät utsida,
steglöst reglerbara, rullgardin & myggnät

Kudde, 2 st 40 x 40 cm

Stänkskydd vid hjul

Skydd dragbalkar

Köksväggsskiva valbar

Stödben

POLAR
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Utrustad med ett noga utvalt paket som bl a innehåller: extra sköna bäddmadrasser,
större kyl, bättre ljudanläggning och effektfull belysning. Självklart kan du välja
bland alla våra planlösningar och tillval.

DETTA INGÅR
KÖK

ÖVRIGT INVÄNDIGT

Gasolugn

Belastningsvakt

Kyl/frys 170/31 liter

Dörr med fönster

Köksväggskiva valbar

MIDI HEKI taklucka

Mikrovågsugn

Myggdörr

SOVRUM
Super de luxe bäddmadrasser
SITTGRUPP
Bordsskiva vit
Högtalare bak
Indirekt belysning på sidoskåp fram
Kudde 40 x40 cm, 2 st
Ledbelysning i garderober, sänglåda,
lastlucka & koffert
Ledstripe i fönster fram, 3 st

USB strömuttag bak & fram
Valbar golvmatta
Vädringslucka/-or
UTVÄNDIGT
Emblem på gavel bak & sidovägg fram
Extra 12 V cirkulationspump
Fälgar med svart dekor
Gasoluttag på vägg
Lastlucka bak
Täckkåpa dragbalkar

Ljushylla barskåp
Utdragsskiva för bordet
Polar Connect
Subwoofer
BADRUM
Handdukstork
Spegel
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Det här är vår lyxigaste linje. Här kan du i större utsträckning komma med egna
önskemål till våra konstruktörer, som gör allt för att tillgodose dem. Customized har en
egen exklusiv design med svarta designelement.

DETTA INGÅR
KÖK

ÖVRIGT INVÄNDIGT

Gasolugn

Belastningsvakt

Induktionshäll

Centraldammsugare

Kyl/frys 170/31 liter

Dörr med fönster

Köksväggskiva valbar

Gasvarnare

Mikrovågsugn

MIDI HEKI taklucka

SOVRUM
Super de luxe bäddmadrasser

Luftkonditionering ACC
Myggdörr
USB strömuttag bak & fram

SITTGRUPP

Valbar golvmatta

Bordsskiva svart

Valbar textil/skinn

Högtalare bak

Vädringslucka /-or

Indirekt belysning på sidoskåp fram
Kudde 40x40 cm, 2 st
Ledbelysning i garderober, sänglåda,
lastlucka & koffert

UTVÄNDIGT
Emblem på gavel bak & sidovägg fram
Extra 12 V cirkulationspump

Ledstripe i fönster fram & bak

Fälgar med svart dekor

Ljushylla barskåp

Gasoluttag på vägg

Utdragsskiva för bordet

Gasolomkopplare

Polar Connect

Lastlucka bak

Subwoofer

Möjlighet att anpassa planlösningen

BADRUM

Slät plåt

Handdukstork

Täckkåpa dragbalkar

Spegel

POLAR
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Vid sidan av våra tre linjer erbjuder vi även vagnar med fasta utrustningspaket och begränsade
tillvalsmöjligheter. Paketen inkluderar sådant som vi själva tycker är klokt och bra.
Och gillar du också dem, så är Edition ett mycket prisvärt alternativ för dig.

STANDARDUTRUSTNING
STANDARD I BK-VAGNAR

KÖK
4-lågig spis

Cirkulationspump 12 V, ställbar

Bäddmadrass till BK-säng, 2 st

Besticklåda

Expansionskärl

Draperi till BK-säng, 2 st

Elektrisk köksfläkt

Inom- & utomhustermometer

Madrass + stege

Kyl/frys 170/31 liter

Jordfelsbrytare

Överkast till BK-säng, 2 st

Sophink

Möjlighet att reglera golvvärme/element

Förvaringsfickor i tyg till BK-säng, 2 st

Stort fönster vid köksbänk

Panna Alde 3020 Compact

SOVRUM
230 V-uttag vid sänggavel
Belysning i garderob
Bäddmadrass, 3 cm

Polarpanel

TILLVAL

Skotork i skolåda

Gasolugn

Varmvattenberedare

Höga hörndynor

Vattenburen golvvärme

Mikrovågsugn

Klädd sänggavel

UTVÄNDIGT

Kudde 68 x 38 cm, 2 st

Elektronisk TV-antenn

Ribbottensäng

Fälgar med svart dekor

Skyddsnät till fasta överbäddar

Isolerad ytterdörr med fönster

Sängbelysning

Lastlucka höger fram

SITTGRUPP
Förberedd TV-plats
Högtalare, 2 st

Läckagetest gasol

230 V-uttag

Stänkskydd vid hjul

Taklucka i tvättrum

Stödben

Vridbar elektrisk kassettoalett

Stödbensvev

Batteri 75 Ah
Batteriladdare
 entralvärmepanna växlar automatiskt
C
mellan el & gasol

Utfyllnadskudde till sittgrupp

Lastlucka bak

Mellantonade fönster med slät utsida, steglöst
reglerbara, rullgardin & myggnät

Avloppstank

Polar Connect

LED-belysning, lastlucka & gasolkoffert

BADRUM

ÖVRIGT INVÄNDIGT

Myggnätsdörr

Taklucka 50 x 70 cm
Täckkåpa daggrimma
Uppvärmt avlopp
Utvändig LED-belysning
Vinterkopplingsfunktion

Cirkulationspump 12 V extra
i expansionskärl
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560 LB

Sängar 195 x 88,5 cm
Sittgrupp 160/132 x 225 cm
NYHET

560 CTV
Säng 195 x 144/122 cm
Sittgrupp 160 x 225 cm
NYHET

590 TR DB
Säng 195 x 134/112 cm
Sittgrupp 160/132 x 225 cm

620 LB VK
Sängar 2 x 195 x 88,5 cm
Sittgrupp 160/132 x 225 cm
NYHET

620 BK VK
Sängar 195 x 134/112 cm, 2 x 194 x 62 cm
Sittgrupp 160 x 225 cm
NYHET

680 CTVX
Sängar 195 x 144/122 cm, 186 x 81 cm
Sittgrupper 160 x 225 cm, 187 x 85 cm
LB: Två separata sängar.
DB: Dubbelsäng.
QB: Queenbed.
CTH:	
Dubbelsäng med toalett i bakre
högra hörnet.
CTV:	
Dubbelsäng med toalett i bakre
vänstra hörnet.
BK: Barnkammarvagn.
BR: Barnrum.
TDS: Tvärställd dubbelsäng.
VK: Vinkelkök.
TR: Vagnsbrett badrum.
TRX: Vagnsbrett badrum.
		 Extra sittgrupp i mitten av vagnen.
CTVX:	Dubbelsäng med toalett i bakre
vänstra hörnet.
		 Extra sittgrupp i mitten av vagnen.
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730 CTVX BK VK
Sängar 195 x 144/122 cm, 2 x 189 x 79 cm
Sittgrupper 160 x 225 cm, 187 x 85 cm
NYHET

730 BR
Sängar 195 x 134/112 cm, 2 x 194 x 62,5/44 cm
Sittgrupp 160 x 225 cm
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INRED MED TEXTILIER
GARDINER, SOFFA OCH SÄNG
Alla våra vagnar är i grundutförande inredda med ett
fantastiskt tyg. Vad du än spiller eller utsätter det för, så
är det bara att torka av. Fibrerna i våra tyger är vävda på
ett unikt sätt som kallas FibreGuard, så det handlar alltså
inte om någon ytbehandling. Givetvis kan du själv välja
inredning i din vagn om du föredrar det. Med tillvalet
skinnklädsel får sittgruppen en ännu lyxigare känsla.
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620 BK VK
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TEXTILIER
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Sandra

Nicole

Julia

Grace

Alicia

Marilyn
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STÄNKSKYDD

Fiskben

Grått kakel

GOLVMATTA

Antikplanka
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Gråsten

53

520

590

650

620

520 CTH

590 LB

620 BK VK

NYHET

650 QB

NYHET

520 CTV

590 CTH

620 LB VK

NYHET

650 CTVX

NYHET

590 CTV

620 TR DB

650 TDS BK

Säng 195 x 134/112 cm
Sittgrupp 160 x 225 cm

Sängar 190 x 140,5/125,5 cm, 183 x 70/53,5 cm,
183 x 66/50 cm
Sittgrupp 160/132 x 225 cm

590 CTH VK

620 TR TDS

650 TR DB VK

Säng 195 x 144/122 cm
Sittgrupp 160/132 x 225 cm

Säng 195 x 144/122 cm
Sittgrupp 160/132 x 225 cm

Sängar 2 x 195 x 88,5 cm
Sittgrupp 160/132 x 225 cm

Säng 195 x 144/122 cm
Sittgrupp 160 x 225 cm

Säng 195 x 144/122 cm
Sittgrupp 160 x 225 cm

560

Säng 195 x 144/122 cm
Sittgrupp 188/160 x 225 cm

Sängar 195 x 134/112 cm, 2 x 194 x 62,5 cm
Sittgrupp 160 x 225 cm

Sängar 2 x 195 x 88,5 cm
Sittgrupp 160/132 x 225 cm

Säng 190 x 140,5/125,5 cm
Sittgrupp 160/132 x 225 cm

Säng 200 x 140 cm (elsäng)
Sittgrupp 160/132 x 225 cm

Sängar 195 x 144/122 cm, 193,5 x 81 cm
Sittgrupper 160/132 x 225 cm, 195 x 85 cm

560 LB

590 BK

650 TR LB VK

560 CTH

590 TR DB

650 TR TDS VK

560 CTH VK

590 TR LB

Sängar 2 x 195 x 88,5 cm
Sittgrupp 160/132 x 225 cm

Säng 195 x 144/122 cm
Sittgrupp 160 x 225 cm

Säng 195 x 144/122 cm
Sittgrupp 160 x 225 cm

Sängar 195 x 134/112 cm, 2 x 194 x 62,5 cm
Sittgrupp 160/132 x 225 cm

Säng 195 x 134/112 cm
Sittgrupp 160/132 x 225 cm

NYHET

Säng 195 x 134/112 cm
Sittgrupp 160/132 x 225 cm

Sängar 2 x 195 x 88,5 cm
Sittgrupp 160/132 x 225 cm

Säng 190 x 140,5/125,5 cm
Sittgrupp 160 x 225 cm

Sängar 2 x 195 x 88,5 cm
Sittgrupp 160/132 x 225 cm

560 CTV

Säng 195 x 144/122 cm
Sittgrupp 160 x 225 cm
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730

680
680 QB VK

NYHET

Säng 200 x 140 cm (elsäng)
Sittgrupp 160 x 225 cm

730 QB VK

Säng 200 x 140 cm (elsäng)
Sittgrupp 188/160 x 225 cm

680 CTVX

730 BR

680 TR LB VK

730 CTVX BK VK

680 TR DB VK

730 TR LB VK

680 TR TDS VK

730 TR DB VK

Sängar 195 x 144/122 cm, 186 x 81 cm
Sittgrupper 160 x 225 cm, 187 x 85 cm

Sängar 2 x 195 x 88,5 cm
Sittgrupp 188/160 x 225 cm

Säng 195 x 134/112 cm
Sittgrupp 188/160 x 225 cm

Säng 190 x 140,5/125,5 cm
Sittgrupp 188/160 x 225 cm

LB: Två separata sängar.
DB: Dubbelsäng.
QB: Queenbed.
CTH:	
Dubbelsäng med toalett i bakre
högra hörnet.
CTV:	
Dubbelsäng med toalett i bakre
vänstra hörnet.
BK: Barnkammarvagn.
BR: Barnrum.
TDS: Tvärställd dubbelsäng.
VK: Vinkelkök.
TR: Vagnsbrett badrum.
TRX: Vagnsbrett badrum.
		 Extra sittgrupp i mitten av vagnen.
CTVX:	Dubbelsäng med toalett i bakre
vänstra hörnet.
		 Extra sittgrupp i mitten av vagnen.
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840

NYHET

Sängar 195 x 134/112 cm, 2 x 194 x 62,5/44 cm
Sittgrupp 160 x 225 cm

NYHET

Sängar 195 x 144/122 cm, 2 x 189 x 79 cm
Sittgrupper 160/225 cm, 187 x 85 cm

840 TRX LB

Sängar 2 x 195 x 88,5 cm
Sittgrupper 160 x 225 cm, 195 x 100 cm

840 TRX TDS

Säng 192,5 x 140,5/125,5 cm
Sittgrupper 160 x 225 cm, 195 x 100 cm

840 BR

Sängar 195 x 134/112 cm, 2 x 183 x 77,5 cm
Sittgrupp 160 x 225 cm

Sängar 2 x 195 x 88,5 cm
Sittgrupp 188/160 x 225 cm

Säng 195 x 134/112 cm
Sittgrupp 188/160 x 225 cm

730 TR TDS VK

Säng 190 x 140,5/125,5 cm
Sittgrupp 188/160 x 225 cm

Vi reserverar oss för felskrivningar, eventuella förändringar i produktion och pris, lokala avvikelser, skillnader mellan länder
och att det på vissa bilder kan förekomma tillvalsutrustning.
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VARJE POLARVAGN TESTAS
I KLIMATKAMMARE
7 ÅRS TÄTHE TSGAR ANTI
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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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ÅRET RUNT MED POL AR

Erik och Hanna är svampnördar. Varje höst tar de sin bekväma Polar 620 och rullar iväg från Örebro.
Ut i Bergslagens skogar. Och de kollar noga så att de inte är förföljda. För dem är guldet i den svenska
skogen något som ger kraft resten av året.
Vi befinner oss i ett radhusområde i utkanten av Örebro. Här bor Hanna och Erik
och bakom deras bil hänger en Polar 620
Customized, anpassad till just deras behov.
Vagnen har 170 liters kyl och en extra, utdragbar bordsskiva. Skivan är perfekt när de ska
borsta, rensa och skära svampen.
– Det är oftast kantareller, och vi brukar
torka dem på 40° C i ugnen.
När det vankas middag, så är det ofta
husvagnens ugn som står i centrum. Erik
och Hanna njuter av svampen året runt.
Kantarelltoast är en ofta förekommande
förrätt, men den gyllene svampen används
också för alla typer av såser, särskilt till vilt.
– Vi gillar kantarellsallad också. Folk tror ju
inte att det är gott, men kantarellen ger
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både tuggmotstånd och en bra och stadig
bas med starka smaknoter i en sallad.
På frågan var deras kantarellställen ligger
reagerar de mycket starkt.
– Det berättar vi aldrig, inte för dig eller
någon annan. Inte ens släkten vet var våra
guldgömmor ligger! Vi håller noga koll så
att ingen följer efter oss till något av våra
svampställen. Det är inte bara av egoism,
det här är ju lite av en sport och i vår ålder
passar den perfekt – den bygger på kunskap
och rutin. Det har hittills aldrig hänt att
någon annan hunnit före, så vi hoppas att
vi har dem för oss själva, skrockar Erik.
Hur kom det sig att det blev husvagn?

en gång lärt sig uppskatta den där speciella
friheten, då söker man alltid efter den igen.
Det finns inget som slår att komma hem
till vagnen efter en lång dag i skogen och
sjunka ner i den mjuka soffan, njuta av en
kopp te och en film. Efter det somnar man
lätt, skrattar hon.

620 TR TDS

Säng 190 x 140,5/125,5 cm
Sittgrupp 160/132 x 225 cm

– Jag kommer ju norrifrån, berättar Hanna.
Och jag är uppväxt med husvagn. Har man
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ÄKTA HANTVERK
ALL INREDNING BYG GS I EGE T 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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Varje vagn vi tillverkar ska vara i absolut toppklass. Så har det alltid varit
och därför rullar 80% av alla Polarvagnar vi tillverkat sedan starten 1964
än idag. Det är det finaste betyg vi kan få.
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INGA LÖPANDE BAND ELLER ROBOTAR
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.
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ÅRET RUNT MED POL AR

– För oss är tävlandet ett sätt att leva.
Familjen Ivarsson använder sin Polar 730 på ett lite speciellt sätt. Här finns utdragbar
skidförvaring och pjäxtork. Här finns även förvaringsutrymmen för hjälmar, ryggskydd och
annan utrustning. Det behövs om alla grejer och hela familjen ska få plats.
– Jesper är femma i en av de stora slalomcuperna just nu, och det är tävlingar
varannan helg. Vi ställer alltid vagnen nära
tävlingsbacken. Då kan man själv gå ut och
undersöka underlaget och temperaturen.
För oss är det perfekt, vi får bättre kontroll
än konkurrenterna, säger pappa Bertil.
Jesper är 14 år och har alltså slalom som
största intresse. Han åker både storslalom
och super-G. Drömmen är förstås landslaget,
och då är antalet skidtimmar extremt
viktigt. Den som står mest på skidor brukar
till sist vinna.
– Sedan vi skaffade husvagnen har jag
dubblerat skidtimmarna. I fjol blev det
nästan 1 000 timmar på skidor. Det är bra,
men sammanlagt måste man ju upp till de
där magiska 10 000 timmarna för att bli
riktigt bra, skojar han.
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Husvagnen är som ett skräddarsytt tävlingshem. Den utdragbara skidboxen är inklädd
med gummi, som man lagt in själv för att
skona skidornas stålkanter. Där ligger även
ett specialbyggt vallningsbord. TV:n sitter
på ett väggfäste och är kopplad till en
hårddisk, där familjen lagrar högupplösta
filmer från varje träning och tävling. På
kvällarna analyserar man tekniska detaljer
och tiderna över olika delar av banan. Var
gick det snabbt? Hur uppstod misstagen?
Vad kan göras bättre?

så varje pass startas med torra, varma
fötter. Ett måste för att undvika förkylningar – varje vintersportares skräck.
När vi lämnar Bertil och Jesper kommer
mamma Anne-Marie gåendes i slalompjäxorna. Nu blir det gemensam analys av
taktiken inför morgondagen. För imorgon
gäller det. Då är det en ny tävling och Jesper
har en bronsplats från i fjol att försvara.

– Vi behöver ofta följa tävlingar på andra
orter i realtid, så internetuppkopplingen
måste vara perfekt. Dessutom gör Jesper
läxorna via appstyrd läxhjälp, och ofta via
videouppkoppling med lärarna på högstadieskolan i Stockholm. Det mesta går ju att
lösa idag med en bra uppkoppling. Inne i
vagnen finns förstås en sko- och pjäxtork,
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730 CTVX BK VK

Sängar 195 x 144/122 cm, 2 x 189 x 79 cm
Sittgrupper 160 x 225 cm, 187 x 85 cm
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NÅGRA AV EUROPAS KUNNIGASTE
ÅTERFÖRSÄLJARE
HÄR STIF TAR DU BEK ANTSK AP MED VÅRA CERTIFIERADE ÅTERFÖRSÄL JARE VIA KORTA FILMER
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BACK AMO

BORL ÄNGE

ENKÖPING

KRISTINEHAMN

L AGAN

LÖDDE

MÖLNDAL

SANDVIKEN

SUNDSVALL

DANMARK

NORGE

SCHWEIZ
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ÅTERFÖRSÄL JARE I SVERIGE
Backamo Husvagnscenter AB

backamohusvagnscenter.se

Birsta Husbil AB

birstahusbil.se

Bollnäs Bilaffär AB

sweto.se

Bossings Fritidscenter AB

bossings.se

Fritidsmetropolen AB

fritidsmetropolen.se

Henrikssons Husvagnar AB

henrikssonshusvagnar.se

Husvagns-Expo Bromölla AB

husvagnsexpo.se

Husvagnshuset i Mölndal AB

husvagnshuset.com

Husvagnsimport i Piteå & Luleå AB

husvagnsimport.se

JGs Husvagnar AB

cabbycenterkristinehamn.se

Kurts Husvagnar AB

kurtshusvagnar.se

Loods Fritid AB

loods.se

Lödde Husbilar AB

loddehusvagnar.se

Momby Husvagnar AB

momby.se

Mälardalens Caravan Center AB

macmoller.se

Skara Husvagnar AB

skarahusvagnar.se

Traktor & Husvagnsservice AB

traktor-husvagnsservice.se

WiMA Fritid AB

wimafritid.se

Vill du se samtliga våra återförsäljare och
serviceverkstäder över hela Europa?
Gå in på polarvagnen.se
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GARANTI

RESERVDELAR

Som ägare till en ny Polar har du alltid två års
nyvagnsgaranti och sju års täthetsgaranti.

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

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.

reservdelar är just nu från 1977.

ISO-STANDARD
ISO 9001:2015 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.

Rätt service, i rätt tid!

N

I

SO

1:2015
900

IO
CE
T
R TIFICA

TM

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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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.

FÖDD FRI
Sverige är fantastiskt! Här finns 5 111 naturreservat
och ett oändligt antal badsjöar, picknickställen,
utkiksplatser och cykelstigar. Allt är serverat för en
riktig upptäcktsresa med familjen! Passa på att
lära känna vårt land och varandra lite bättre. Och
gör det säkert och bekvämt med en husvagn från
Polar. Den är handbyggd av Mästerbyggare och
tillverkad i världens nordligaste husvagnsfabrik.
Upplevelserna väntar och du är född fri!

POL ARVAGNEN.COM

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.

