
Polar blir ännu lyxigare

Med start i vår erbjuder Polar sitt lyxiga inredningsalternativ Svit som tillval till Polar 520 CTH. 
Därmed går numera alla Polarvagnar att beställa med extra hög bekvämlighet. Premiärvisningen av 
Polar 520 Svit sker på Motormässan i Malmö den 22 mars. 

Lyx är en stark trend i husvagnsbranschen, något som Polar tidigt hakade på då tillverkaren redan för två år 
sedan införde tillvalet Svit i sitt program. Den som väljer till Svit väljer en husvagn med ett förhöjt bohag 
som skänker extra hemtrevnad och som får användaren att känna sig ompysslad och omhändertagen. I Svit 
ingår exempelvis handdukar och morgonrockar med Svit-emblemet, handdukstork, extra prydnadskuddar till 
sittgruppen, en 2DIN-stereo, högtalare i bakre delen av vagnen, centraldammsugare, kyl och frys, spis med 
ugn samt sköna super de luxe madrasser. Ett elegant Svit-emblem som är fäst både fram- och baktill på 
husvagnens utsida vittnar om att detta är ett mobilt hem utöver det vanliga. 

Svit blev en succé redan vid lanseringen och idag är mer än varannan Polarvagn som lämnar fabriken i 
Dorotea en Polar Svit. Inledningsvis fanns Svit som tillval till Polars större husvagnar. Stor efterfrågan från 
kunderna har fått Polar att successivt utöka antalet husvagnar till vilka Svit kan tilläggas. Nu erbjuder Polar 
sitt lyxpaket hela vägen från flaggskeppet Polar 950 till minstingen Polar 520.

- För många av våra 
kunder är semestern den 
viktigaste och bästa 
tiden på året. Med Svit 
har de möjlighet att 
sätta extra guldkant på 
den, säger Jimmy 
Pålsson, försäljningschef 
Sverige på SoliferPolar 
AB. Alla våra produkter 
oavsett storlek befinner 
sig i premiumsegmentet. 
Därför känns det 
naturligt att vi kan 
erbjuda Polarägarna 
möjligheten att unna sig 
själva extra lyx också i 
en Polar 520, tillägger 
han. 

CTH är den mest populära planlösningen för Polar 520 och också den modell till vilken Svit kommer att 
kunna väljas. Planlösningen innebär ett badrum i det högra bakre hörnet och en skön dubbelsäng bredvid. 
Ovanför dubbelsängen sitter ett överskåp (standard). Den som önskar kan istället för överskåp välja ett 
fällbart överbäddsskåp (tillval) alternativt en fast överbädd (tillval). Polar 520 är Polars minsta husvagn men 
ger med CTH-planlösningen en ordentlig rymd och erbjuder också ett ordentligt kök med bra arbetsytor. 
Pris för Polar 520 CTH Svit är 349 500 kr. I vagnstorlekarna 590, 560 och 520 kan Svit väljas till CTH-
planlösningarna. I de större boggivagnarna kan Svit väljas till alla modeller. Polar 840 och Polar 950 levereras 
alltid som Svit. 

För ytterligare information vänligen kontakta
Jimmy Pålsson, försäljningschef Sverige SoliferPolar AB: +46 (0)942 520 41 jimmy@soliferpolar.com 
eller Michaela Palombo, PR-ansvarig SoliferPolar AB: +46 (0)73 680 36 69, michaela@soliferpolar.com
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Om SoliferPolar 
Polar och Solifer har tillsammans mer än 90 års erfarenhet av husvagnar. Polar är Sveriges genom tiderna mest sålda husvagnsmärke, Solifer är Nordens genom 
tiderna mest sålda husvagnsmärke. Tillsammans har vi genom åren tillverkat mer än 132 000 rullande fritidshem. SoliferPolars produkter befinner sig i 
premiumsegmentet och erbjuder hög kvalitet i kombination med stor flexibilitet utefter kundernas önskemål. Idag tillverkas alla Polars och Solifers produkter i 
Dorotea. Försäljningen sker genom SoliferPolar AB i Sverige, SoliferPolar Oy i Finland, SoliferPolar A/S i Norge och genom återförsäljare respektive importörer i 
Danmark, Island, Holland, Tyskland och Schweiz. Totalt cirka ett 100-tal säljställen samt dessutom ett antal fristående verkstäder.
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