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Visste 
du att

Polar är det enda företaget på marknaden som erbjud er husvagnar, 
campers och husbilar.

Polar 3504
EN HUSBIL I 
VÄRLDSKLASS.
Efter nästan 50 år i branschen lanserar vi nu vår första riktiga husbil. I 
grunden är Polar 3504 en halvintegrerad husbil, byggd på ett treaxlat 
chassi från välkända Fiat/Alko. Invändigt är det toppklass med det mesta 
som standard. Trots att mycket är skräddarsytt för att passa en husbil kan 
vi garantera att du som varit i en Polar kommer att känna dig som hemma!

Polar 3504 har ett dubbelgolv där det övre golvet har vattenburen värme som är 
individuellt reglerbar, vilket gör att du till exempel kan få sovdelen svalare än resten av 
bilen. Det dubbla golvet rymmer dessutom all teknik och ger bilen extra styvhet. Och på tal 
om köregenskaper så är den självklart utrustad med ABS-bromsar. Polar 3504 erbjuder 
som sagt väldigt mycket redan i standardutförande. De enda tillvalet är faktiskt 
automatlåda.

Baktill finns ett elegant sovrum med två långbäddar eller en fristående dubbelsäng. 
Badrummet är delat med toalett på ena sidan och dusch på den andra. Framtill kan du 
antingen välja mellan en L-formad sittgrupp med en steglöst elstyrd alkovsäng som klarar 
en belastning på upp till 300 kg, eller en härlig nedbäddningsbar sittgrupp (SG)

Köket är riktigt läckert med bland annat specialdesignade dämpade luckor, lampor, 
takluckor, ett rundat vitrinskåp och en smart nedfällbar hylla för kaffebryggaren. Middagen 
gör du på en fyrlågig spis och alla råvaror får plats i vårt exklusiva Tectower med kyl, frys 
och ugn.

Rejäl lastvikt kräver såklart rejäla lastutrymmen. Längst bak i husbilen finns det plats för 
grillen, cyklarna eller skidorna och på insidan hittar du såklart vår omtyckta 
instegsgarderob med plats för skor, ytterkläder med mera.

Något som gör husbilslivet ännu smidigare är vårt lätthanterliga styrsystem med 
touchpanel. Här får du total koll på bland annat avloppstank, batteriet i boendedelen och 
den 108 liter stora vattentanken. Det finns också möjlighet att programmera olika 
ljusscenarion och individuellt styra dimmern för varje lampa. Allt via den smarta panelen.

Polar 3504 är välutrustad, välbyggd och välisolerad. Kort och gott en husbil i världsklass.
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VÄLJ DEN PLANLÖSNING OCH DET 
INREDNINGSALTERNATIV SOM PASSAR JUST 
DINA BEHOV.

Polar 3504 LB
 

Två separata sköna sängar längs vardera 
väggen. Fönster vid varje säng ger en ljus och 
härlig känsla.

Vertikal, steglöst elmanövrerad säng över 
sittgruppen fram, bärighet 300 kg. En madrass 
på 8 cm och en bäddmadrass på 3 cm ingår.

Utvändig längd:  840 cm 
Invändig längd:  670 cm 
Totalvikt : 5 000 kg 
Sängar:  2 st 90 x 200 cm, 1 st 125 x 200 cm

Här är en del av all den utrustning som ingår 
i Polar 3504:  
• Förstärkt fjädring fram 
• Aluminiumfälgar 16″ 
• Växellåda 6 vxl 
• Förstärkta däck 
• Generator 160 A 
• ABS låsningsfria bromsar 
• Airbag på förarplats 
• Airbag på passagerarplats 
• Fjärrstyrt centrallås 
• Skyview takfönster över förarplatsen 
• Elfönsterhissar 
• Farthållare 
• Luftkonditionering, bildel 
• Ytterbackspeglar elstyrda och eluppvärmda 
• Förar- och passagerarstol med dubbla armstöd 
• Multimediaspelare  CD, DVD, radio, Mp3, 
subwoofer 
• Backkamera och navigator 7″ skärm 
• Tonade dubbelfönster, öppningsbara 4 st 
• Myggnät och rullgardin 
• Taklucka Heki 3plus, 900×600 mm, med vev 
• Taklucka 280×280 i dusch och toa, 2 st 
• Lastluckor 3 st, 945×300, 650×850, 450×300 
• Garderob med galgstång 
• Resårmadrass 140 mm, 60 mm bäddmadrass 
• Batteri 100 Amh 
• Batteriladdare 30 Amp 
• Markis monterad på höger sida 
• Centraldammsugare 
• Läckindikator för gasol 
• Gasolspis 4-lågig 

DIN VAGN. SOM DU VILL HA DEN.

HUSBILAR & CAMPERS CAMPER 3,5 NANOQ POLAR 3504

 SVENSKA 
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SE BILDSPEL

Tyger

Tillval

• Köksfläkt med kolfilter 
• Skärbräda utdragbar 
• Färskvattentank 108 liter 
• Toalettutrymme separat med tvättställ, skåp 
och kassettoalett 
• Duschkabin separat 
• Varmvattenberedare 
• Frostvakt för värmesystem 
• Värmeväxlare 
• Vattenburen golvvärme i golv nr 2 
• Elcentral 230V 16 Amp med jordfelsbrytare 
• Garderobs och lastrumsbelysning 
• TV-bänk med nerfällbar TV (Grundig) m USB 
ingång o DVD 22″

Polar 3504 är redan i 

standardutförandet utrustad med 

massvis av smarta, komfortabla och 

estetiskt tilltalande lösningar. Polars 

husbil är helt enkelt den kompletta 

lösningen för såväl långresor som mindre 

turer.

Här är en del av all den utrustning som 

ingår i Polar 3504: 

• Förstärkt fjädring fram 

• Aluminiumfälgar 16″ 

• Växellåda 6 vxl 

• Förstärkta däck 

• Generator 160 A 

• ABS låsningsfria bromsar 

• Airbag på förarplats 

• Airbag på passagerarplats 

• Fjärrstyrt centrallås 

• Skyview takfönster över förarplatsen 

• Elfönsterhissar 

• Farthållare 

• Luftkonditionering, bildel 

• Ytterbackspeglar elstyrda och 

eluppvärmda 

• Förar- och passagerarstol med dubbla 

armstöd 

• Multimediaspelare  CD, DVD, radio, 

Mp3, subwoofer 

• Backkamera och navigator 7″ skärm 

• Tonade dubbelfönster, öppningsbara 4 

st 

• Myggnät och rullgardin 

• Taklucka Heki 3plus, 900×600 mm, 

med vev 

• Taklucka 280×280 i dusch och toa, 2 st 

• Lastluckor 3 st, 945×300, 650×850, 

450×300 

• Garderob med galgstång 

• Resårmadrass 140 mm, 60 mm 

bäddmadrass 

• Batteri 100 Amh 

• Batteriladdare 30 Amp 

• Markis monterad på höger sida 

• Centraldammsugare 

• Läckindikator för gasol 

• Gasolspis 4-lågig 

• Köksfläkt med kolfilter 

Utrustning 

FÖR ETT 
FULLÄNDAT BOENDE 
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Teknisk data

• Skärbräda utdragbar 

• Färskvattentank 108 liter 

• Toalettutrymme separat med tvättställ, 

skåp och kassettoalett 

• Duschkabin separat 

• Varmvattenberedare 

• Frostvakt för värmesystem 

• Värmeväxlare 

• Vattenburen golvvärme i golv nr 2 

• Elcentral 230V 16 Amp med 

jordfelsbrytare 

• Garderobs och lastrumsbelysning 

• TV-bänk med nerfällbar TV (Grundig) 

m USB ingång o DVD 22″

Hitta närmaste 

återförsäljare

Polar 3504
Utvändig bredd 230

Utvändig höjd 850

Totalvikt  i kg 5 000

Motor 3,0 MJ, 157 hk

Vridmoment 400 Nm

Växellåda 6-växlad manuell

Bränsletank 120 liter

Sovplatser 4

Hitta närmaste återförsäljare

Polar 520 
Polar 560 
Polar 590 
Polar 620 

Polar 680 
Polar 730 
Polar 840 
Polar 950 

Camper 3,5 
Nanoq 
Polar 3504 
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Du hittar oss här:  SoliferPolar AB, 917 82 Dorotea, Sweden Kontakta oss Tel: +46 942 520 00, Fax: +46 942 520 01, mail@soliferpolar.com Återförsäljare:  Se alla återförsäljare
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