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Sdílejte své zážitky
 

Všichni ve společnosti Thule si rádi užíváme aktivní život 
v kontaktu s přírodou. A věříme, že vy jste na tom stejně, 
i pokud pečujete o své děti. Proto jsme vyvinuli širokou 
škálu výrobků, díky kterým se do aktivních koníčků 
mohou zapojit i nejmenší členové rodiny. Ať je léto nebo 
zima, ať je cíl kdekoli.

 
 Bezpečnost
 Výrobky značky Thule odpovídají požadavkům 

mezinárodních bezpečnostních norem a v řadě případů 
je dokonce překračují. Navíc procházejí přísnými 
interními testy, takže můžeme zaručit, že obstojí i v těch 
nejnáročnějších podmínkách. Naše výrobky patří mezi 
nejbezpečnější na trhu – volba vybavení Thule je tedy 
sázka na jistotu.

 
 Snadné použití
 Naše výrobky navrhují milovníci outdoorových 

aktivit a mnoho z nich vychovává děti. Proto se zaměřují 
především na to, aby naše výrobky rodinám co nejvíce 
zpříjemnily pobyt na čerstvém vzduchu a aby byly 
maximálně intuitivní a snadno použitelné.

 
 Perfektní řešení pro vaše potřeby
 Naše produkty jsou velmi odolné a jsou navrženy tak,  

aby se dokonale přizpůsobily potřebám rodičů i dětí 
a aby jim spolehlivě sloužily řadu let.

Aktivně i s dětmi
Objevte širokou škálu produktů Thule z řady „Aktivně i s dětmi“, od multifunkčních vozíků a kočárků 
pro kondiční běh po dětské cyklosedačky nebo dětská nosítka. Naše vozíky a nosítka vám umožní 
vychutnávat si aktivní život naplno – a vaše děti mohou být všude s vámi bezpečně, snadno a stylově.
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Multifunkční sportovní vozíky
Multifunkční sportovní vozíky 
jsou více než vozíky pro 1 nebo 
2 děti. Jsou stylové, bezpečné a 
všestranné. Umožňují jezdit na kole, 
procházet se, běhat nebo lyžovat.

Vozíky za kolo
Vozík za kolo a kočárek v jednom. 
S tímto bezpečným, odolným a moderně 
vyhlížejícím vozíkem hravě zvládnete 
jakoukoli trasu i se dvěma dětmi.

Dětské cyklosedačky
Dětské cyklosedačky Thule 
jsou ideální pro každodenní 
dojíždění i na rodinné vyjížďky. 
Bezpečné, snadno použitelné 
a pohodlné na krátkých 
i dlouhých trasách.

Kočárky
Kočárky Thule usnadní 
aktivním rodičům život. 
Od projížděk po městě po 
výkonnostní sport.

Dětská nosítka
Díky dětským nosítkům  
Thule Sapling teď se svými  
malými turisty hravě zdoláte 
 i náročné trasy.
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 Multifunkční sportovní vozíky

4 aktivity. 4 roční období. 
1 vozík.

Thule Chariot
 
Společnost Thule vyvíjí a konstruuje multifunkční sportovní vozíky již 25 let a vytvořila tak 
standard vysoce výkonných dětských vozíků. Díky zaměření na bezpečnost, pohodlí a inovace 
dávají vozíku Thule Chariot přednost rodiče po celém světě – od plně vytížených rodin po 
sportovce, na cesty po městě po výpravy do přírody. 

Díky dětským vozíkům Thule Chariot můžete do svých aktivních koníčků zapojit i své ratolesti. 
Ať je léto, nebo zima, ať míříte kamkoli. Ať jste milovníky procházek, jízdy na kole, běhu nebo 
výletů na běžkách. Nyní s hrdostí představujeme novou řadu multifunkčních sportovních 
vozíků Thule Chariot, která vám umožní aktivní pohyb i s dětmi po celý rok.

Pohodlí dítěte
Vaše dítě si vozík Thule Chariot zamiluje – díky pohodlně polstrovaným sedačkám 
a odpružení, které zaručuje klidnou, stabilní a zábavnou jízdu bez ohledu na stav povrchu 
cesty. Díky polohovatelným sedačkám, kterými je vybavena většina dětských vozíků 
Thule Chariot, si děti mohou při vyjížďce zdřímnout. Clona proti slunci s ochranou proti 
větru, vodě a dokonce i hmyzu umožní regulovat a optimalizovat klima v kabině.

Pohodlí rodiče
Rodiče mohou vozík Thule Chariot používat snadno a intuitivně – nabízí spoustu místa 
k uložení nákladu, nastavitelná řídítka, ručně ovládané brzdy a podvozek, jenž neomezuje 
běžecký krok. Přestavba mezi aktivitami je rychlá a snadná – od chůze k jízdě na kole, běhu 
nebo dokonce výletům na běžkách můžete přejít během pár sekund. A spolehnout se na 
skvělý výkon při každé z těchto aktivit. Navíc umožňuje snadné, kompaktní složení, proto 
se vozík Thule Chariot snadno převáží i skladuje.

Bezpečnost a udržitelnost
Nic není důležitější než vaše děti. A nejvyšší prioritou je jejich bezpečnost. Dětský vozík 
Thule Chariot zaručuje jistou a bezpečnou jízdu pro všechny děti, od novorozenců 
po předškoláky. Můžete se spolehnout, že naše multifunkční sportovní vozíky splňují 
ty nejpřísnější bezpečnostní normy – zajistí bezpečnost vašich dětí díky prvkům jako 
integrovaná ochrana proti převrácení nebo pětibodový bezpečnostní popruh. Hlavní použitý 
textilní materiál má certifikaci BlueSign® a OEKO-TEX®. Věnovali jsme spoustu úsilí k zajištění 
udržitelného dodavatelského řetězce surovin. Servis a údržba nových multifunkčních 
sportovních vozíků Thule Chariot je snadná, jednotlivé díly lze vyměnit a zaručit tak, 
aby vozík Thule Chariot sloužil opravdu dlouho.



98

10202002
Roarange/Dark Shadow

10202004
Roarange/Dark Shadow

10202001
Thule Blue/Poseidon

10202003
Thule Blue/Poseidon

10203001
Blue Grass/Black

10203002
Blue Grass/Black

10201001
Thule Blue/Black

10201002
Chartreuse/Mykonos

10201003
Thule Blue/Black

10201004
Chartreuse/Mykonos

10204001
Chartreuse/Dark Shadow

Thule Chariot Sport Thule Chariot Cross

Thule Chariot Cab

Thule Chariot Lite
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Multifunkční sportovní vozíky – základní údaje o řadě
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Thule Chariot Sport – Thule Blue/Black Thule Chariot Sport – Chartreuse/Mykonos

10201001
Thule Blue/Black

10201002
Chartreuse/Mykonos

10201003
Thule Blue/Black

10201004
Chartreuse/Mykonos
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Všestranný tréninkový partner 
Vozík Thule Chariot Sport je navržen tak, aby vynikal ve všech směrech, od snadného 
používání a důmyslné vlastnosti po bezpečnost a odolnost. Jedná se o stylového tréninkového 
partnera, díky kterému můžete být snadno a zábavně aktivní po celý rok. Díky tomuto 
multifunkčnímu sportovnímu vozíku si můžete užít aktivit v přírodě se svým dítětem.  
Ať už jde o běh, jízdu na kole, procházky nebo výlety na běžkách, vozík Thule Chariot Sport 
překoná vaše očekávání. Pokud si vyberete Thule Chariot, můžete se spolehnout, že byl  
přísně testován a vyhovuje všem světovým normám nebo je dokonce překračuje. 

Vysoký výkon 
Thule Chariot Sport, nejvýkonnější a nejvšestrannější multifunkční sportovní vozík  
společnosti Thule, je vyroben z prvotřídních materiálů s bohatými vlastnostmi, bez zvyšování 
celkové hmotnosti. Nastavitelná řídítka lze nastavit přesně podle výšky a způsobu tlačení  
a ručně ovládaná kotoučová brzda reaguje rychle a bezpečně. Pokud používáte vozík  
Thule Chariot Sport při kondičním běhu, nemusíte zkracovat krok, stačí schovat úložnou 
brašnu a máte spoustu místa k běhu. Teplotu a stín lze v kabině Climate Control Cockpit 
snadno regulovat, stejně jako ochranu před větrem, deštěm, sněhem nebo hmyzem; můžete 
se spolehnout, že si vaše dítě užije příjemnou jízdu ve všech podmínkách. Dalším prvkem, 
který zvyšuje pohodlí dítěte, je plně polstrovaná polohovatelná sedačka; nastavitelné, lehké 
odpružení zaručuje stabilitu a pohodlí při jízdě na silnici i v terénu. Vozík Thule Chariot Sport 
umožňuje snadné, kompaktní složení, a proto jej lze snadno uložit i přepravovat. 

Sety, které 
se prodávají 
samostatně

Sety, které 
jsou součástí 
výbavy

Thule Chariot Sport
Multifunkční sportovní vozíky

Thule Chariot Sport
Špičkový vozík a kočárek pro běh a procházky, 
který charakterizuje skvělý výkon, pohodlí a styl, 
pro sportovce i jejich děti.

Multifunkční sportovní vozíky
Ruční kotoučová brzda – 
umožňuje lepší kontrolu při jízdě 
z prudkého kopce a při běhu

Polohovatelná sedačka – sklopení 
jednou rukou. U dvoumístného 
provedení lze sedačky nastavit nezávisle

Úložný prostor XL – lze jej 
odejmout, aby běžec nemusel 
zkracovat krok

Thule Click n’ Store – pohodlné 
uložení vycházkového, běžeckého 
a cyklistického setu přímo ve vozíku 
při změnách aktivity

Kompaktní složení – usnadňuje 
cestování s vozíkem

Nastavitelné odpružení – 
zaručuje hladkou jízdu

Systém Thule VersaWing – vozík lze 
snadno přestavit mezi jednotlivými 
aktivitami, bez ohledu na použitý set

Kabina Climate Control 
Cockpit – s odnímatelnými 
okénky a polohovatelnou 
clonou proti slunci

4 aktivity – navržen tak, 
aby vynikal při jízdě na kole, 
běhu, procházkách i výletech 
na běžkách

Výjimečně pohodlné a plně 
polstrované sedačky – lze je 
vyjmout a snadno vyčistit
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10202002
Roarange/Dark Shadow

10202001
Thule Blue/Poseidon

10202004
Roarange/Dark Shadow

10202003
Thule Blue/Poseidon

Thule Chariot Cross – Roarange/Dark Shadow Thule Chariot Cross – Thule Blue/Poseidon
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Sdílejte své zážitky 
Vozík Thule Chariot Cross vám umožňuje užít si s dítětem téměř každou dobrodružnou 
výpravu do volné přírody. Hodí se pro sportovně založené rodiny, které potřebují všestranný, 
odolný a stylový vozík a které milují pobyt v přírodě po celý rok. Ať jste milovníky procházek, 
jízdy na kole, běhu nebo výletů na běžkách, díky vozíku Thule Chariot Cross můžete své dítě 
vzít všude s sebou a dělit se s ním o své nadšení.

Pohodlí a všestrannost 
Pohodlí rodičů i dětí je na prvním místě. Proto je vozík Thule Chariot Cross vybaven 
nastavitelnými řídítky na míru každému rodiči, dostatkem místa pro pohodlný běh a polstrovanou 
polohovatelnou sedačkou, aby si děti po cestě mohly zdřímnout. Kabina zaručuje ochranu před 
sluncem, deštěm, sněhem, větrem a hmyzem a polstrované pětibodové bezpečnostní popruhy 
a integrovaná ochrana proti převrácení jsou zárukou bezpečné jízdy. Nastavitelné odpružení 
umožňuje klidnou jízdu s různým nákladem bez ohledu na stav povrchu cesty.

Přestavba vozíku mezi aktivitami je díky systému Thule VersaWing rychlá a snadná – můžete 
rychle přejít od jízdy na kole k chůzi nebo běhu. Velká úložná taška poskytuje další prostor 
pro vše, co potřebujete vzít s sebou. Pokud používáte Thule Chariot Cross jako kočárek pro 
kondiční běh, úložnou tašku lze sejmout a získat tak spoustu místa pro přirozený běh. Vozík 
Thule Chariot Cross lze snadno uložit i převážet díky snadnému skládání a automatickému 
zajištění ve složeném stavu.

Thule Chariot Cross
Všestranný vozík a kočárek pro běh a procházky, 
který nabízí pohodlí a flexibilitu pro rodiny 
s aktivním životním stylem.

Thule Chariot Cross
Multifunkční sportovní vozíky

Sety, které 
se prodávají 
samostatně

Sety, které 
jsou součástí 
výbavy

Nastavitelné odpružení – 
zaručuje hladkou jízdu

Systém Thule VersaWing – 
vozík lze snadno přestavit mezi 
jednotlivými aktivitami, bez  
ohledu na použitý set

Thule Click n’ Store – pohodlné 
uložení vycházkového, běžeckého 
a cyklistického setu přímo ve vozíku 
při změnách aktivity

Kompaktní složení – usnadňuje 
cestování s vozíkem

Polohovatelná sedačka – sklopení  
jednou rukou. U dvoumístného  
provedení lze sedačky nastavit nezávisle

Úložný prostor XL – lze jej 
odejmout, aby běžec nemusel  
zkracovat krok

Pohodlné polstrované sedačky – 
lze je vyjmout a vyprat v pračce

4 aktivity – navržen tak, aby 
vynikal při jízdě na kole, běhu, 
procházkách i výletech na 
běžkách

Multifunkční sportovní vozíky
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10203001
Blue Grass/Black

10203002
Blue Grass/Black

Thule Chariot Lite – Blue Grass/Black
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Snadné použití, snadná přeprava 

Thule Chariot Lite je sportovní, snadno použitelný kočárek pro každodenní použití a také 
multifunkční sportovní vozík, díky kterému si můžete spoustu aktivit užít i se svým dítětem. 
Vozík lze podle potřeby jednoduše upravit tak, abyste s ním zvládli běžecký trénink v parku, 
výlet na kole nebo dokonce výlet na běžkách. Thule Chariot Lite je dodáván s mnoha 
důmyslnými prvky. Rodiče si zamilují řídítka, která lze nastavit přesně podle výšky a způsobu 
tlačení. Thule Chariot Lite umožňuje snadné, kompaktní složení, a proto jej lze snadno 
přepravovat i uložit. Odpružení zaručuje pohodlnou jízdu rodičům i dětem. 

Bezpečný a spolehlivý
Díky vozíku Thule Chariot Lite máte jistotu, že si vaše dítě užije bezpečnou a spolehlivou 
jízdu ve všech podmínkách. Vozík je navržen tak, aby uchránil vaše děti před jakýmkoli 
nebezpečím. Je vybaven pětibodovým bezpečnostním dětským pásem a integrovanou 
ochranou proti převrácení. Dítě, pohodlně usazené na polstrované sedačce v kabině, je 
chráněno před povětrnostními vlivy. Bez ohledu na slunce, déšť, vítr nebo sníh (nebo hmyz!) 
– si vaše dítě užije příjemnou jízdu. Bezpečnost je pro společnost Thule nejdůležitější, proto 
všechny výrobky důkladně testujeme nejen v centru Thule Test Center™, ale i v běžném 
životě. Thule Chariot Lite, navržený s ohledem na bezpečnost a odolnost v každém detailu, 
je pevný vozík, který dokáže vzdorovat času.

Thule Chariot Lite
Lehký vozík a kočárek pro běh a procházky 
navržený pro každodenní aktivity.

Thule Chariot Lite
Multifunkční sportovní vozíky Multifunkční sportovní vozíky

Sety, které 
se prodávají 
samostatně

Sety, které 
jsou součástí 
výbavy

4 aktivity – navržen tak, aby 
vynikal při jízdě na kole, běhu, 
procházkách i výletech na 
běžkách

Kompaktní složení – usnadňuje 
cestování s vozíkem

Thule Click n’ Store – pohodlné 
uložení vycházkového  
a cyklistického setu přímo ve 
vozíku při změnách aktivity

Odpružení – zaručuje pohodlnou 
jízdu pro rodiče i děti

Systém Thule VersaWing – vozík lze 
snadno přestavit mezi jednotlivými 
aktivitami, bez ohledu na použitý set
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Thule Chariot Cab – Chartreuse/Dark Shadow

10204001
Chartreuse/Dark Shadow
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Všude, každý den… 

Do školky a zpátky. Do obchodu a zpět. Vycházka do parku nebo na dětské hřiště. 
Thule Chariot Cab je ideální vozík pro každodenní použití pro rodiny na cestách. 
Díky robustní konstrukci zvládne každodenní namáhání i proměnlivé povětrnostní podmínky. 
Vozík Thule Chariot Cab je vybaven pevným plastovým dnem, které prodlužuje trvanlivost 
a zaručuje dítěti pevnou oporu při nastupování. Při jízdě mohou rodiče i děti využít 
nastavitelné odpružení, které zvyšuje pohodlí dětí během jízdy. Thule Chariot Cab můžete 
použít jako všestranný vozík za kolo nebo jej jednoduše přeměnit na kočárek. Jeho použití 
můžete dále rozšířit přidáním setu pro kondiční běh nebo dokonce setu pro běh na lyžích.

… s prostorem pro všechno
Thule Chariot Cab je ideální vozík pro aktivní rodinu. Nabízí spoustu místa pro náklad i pro 
vyšší děti. Thule Chariot Cab, nejvyšší multifunkční sportovní vozík, disponuje sedačkami XL 
a zvýšenou výškou k sezení. Pohodlí zvyšují polstrované polohovatelné sedačky, díky kterým 
si mohou děti pohodlně zdřímnout na vycházce nebo při projížďce na kole. Pokud budete 
potřebovat spoustu vybavení, můžete využít úložnou brašnu XXL. Thule Chariot Cab je díky 
bohaté přepravní kapacitě vhodný i pro delší výlety.

Thule Chariot Cab
Robustní a prostorný vozík vhodný pro 
zaneprázdněnou rodinu při každodenním dojíždění.

Thule Chariot Cab
Multifunkční sportovní vozíky Multifunkční sportovní vozíky

Sety, které 
se prodávají 
samostatně

Sety, které 
jsou součástí 
výbavy

Sedačka XL – zvýšená výška 
k sezení vhodná i pro vyšší děti

Nastavitelné odpružení – 
zaručuje hladkou jízdu

Systém Thule VersaWing – vozík lze 
snadno přestavit mezi jednotlivými 
aktivitami, bez ohledu na použitý set

4 aktivity – navržen tak, 
aby vynikal při jízdě na kole, 
běhu, procházkách i výletech 
na běžkách

Thule Click n’ Store – pohodlné 
uložení vycházkového a 
cyklistického setu přímo ve 
vozíku při změnách aktivity

Polohovatelná sedačka – 
pohodlné sklopení jednou rukou.  
Sedačky lze nastavit nezávisle

Pohodlné polstrované sedačky – lze  
je částečně vyjmout a snadno vyčistit

Úložný prostor XXL – umožňuje 
naložit více výbavy
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Thule Chariot Jogging Kit
Přestavte svůj multifunkční sportovní vozík 

Thule Chariot na ideální sportovní kočárek 

pro kondiční běh. 

 
Thule Chariot Infant Sling 
20201504 – Polstrované závěsné lůžko  

zajišťující boční oporu a stabilitu dítěte.

(Věk 1–10 měsíců)

 
Thule Chariot Cross-Country 
Skiing Kit
20201401 – Přestavte svůj multifunkční 

sportovní vozík Thule Chariot na saně.

 
Thule Baby Supporter
20101001 – Polstrované bočnice a opěrka  

hlavy dítěti pomáhají pohodlně sedět.

(Věk 6–18 měsíců)

 
Thule Bunting Bag 
20101002 – Fusak s flísovou podšívkou 

a nastavitelnou kapucí, který dítě udrží v teple. 

(Věk od narození do 2 let)

 
Thule Console 
Kapsa na zip s integrovaným držákem na kelímek.

 
Thule Chariot Lock Kit
20201506 – Uzamkněte dětský vozík Thule Chariot 

ke kolu.

 
Thule Chariot Brake Kit
20201505 – Pro zvýšení kontroly přidejte ručně 

ovládané pásové brzdy na zadní kolo dětského 

vozíku Thule.

 
Thule Chariot Padding
Přidejte do sedačky vložku pro vyšší  

pohodlí a jednoduchou údržbu.

 
Thule Hydration Cage
20201510 – Praktický doplněk k upevnění 

lahve s vodou přímo na dětský vozík Thule.

Multifunkční sportovní vozíky – Sety pro přestavbu Multifunkční sportovní vozíky – příslušenství zvyšující praktičnost a úložný prostorMultifunkční sportovní vozíky – příslušenství pro pohodlí dítěte

 
Thule Cargo Rack 
Praktický doplňkový úložný prostor  

pro dětský vozík Thule.



2120

M
ultifunkční 

sp
o

rtovní vozíky

Multifunkční sportovní vozíky – příslušenství pro jízdní kolo Multifunkční sportovní vozíky – příslušenství k ochraně vozíku

 
Thule Axle Mount ezHitch™
20100796/20110720 – Díky tomuto závěsu lze 

dětský vozík Thule snadno používat se dvěma koly.

 
Thule Bike Adapters
Doplňky, díky kterým je možno cyklistický set 

používat snadno a rychle. Podrobnosti najdete 

na stránkách thule.com

 
Thule Storage Cover
20100784 – Odolný textilní kryt, který vozík  

Thule ochrání, když jej právě nepoužíváte. 
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 Kočárky

Podělte se o svou vášeň  
pro běh a procházky 
Díky kočárkům pro kondiční běh Thule si můžete užívat nebo sdílet svou vášeň pro procházky 
nebo běh se svým dítětem. Můžete si vybrat vysoce výkonný model pro běžecké nadšence 
nebo snáze ovladatelný všestranný kočárek do městského prostředí – vždy získáte lehký 
kočárek, díky němuž si můžete se svým dítětem užít vaši aktivitu spolu. Bezpečně, pohodlně 
a stylově.

Rychlost a výkon? Nebo procházky po městě? 
Záleží jen na vás. Můžete si vybrat vysoce výkonný kočárek s aerodynamickým designem, 
díky kterému si budete naplno užívat běh v libovolném terénu, protože má s ohledem na 
rychlost přední kolo zajištěno v pevné poloze. Pro městské oblasti nebo běh na oblíbených 
trasách se zase může hodit všestranný kočárek pro kondiční běh. Přední kolo se může otáčet 
a usnadnit tak ovládání v rušných oblastech; k dispozici máte také velkou úložnou přihrádku  
s voděodolným krytem.
 

Bezpečnost a pohodlí pro vás i vaše dítě
Naše kočárky pro kondiční běh jsou zkonstruovány a vyrobeny s ohledem na rychlost. 
Nešetří však na pohodlí a bezpečnosti. Vaše dítě si může užívat hladkou a pohodlnou jízdu 
díky odpružení zadních kol a stříšce, která je chrání před povětrnostními vlivy. Každý kočárek 
Thule ale především splňuje nejpřísnější bezpečnostní normy díky takovým prvkům, jako je 
pětibodový bezpečnostní postroj, které zajistí bezpečí dítěte.



2524

10101905
Thule Blue

10101904
Mars

10101902
Dark Shadow

10101903
Dark Shadow

10101906
Mars

10101907
Thule Blue

10101901
Dark Shadow

Thule Urban Glide Thule Urban Glide 2 Thule Glide

K
o

čárky

Kočárky – základní údaje o řadě
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Kočárky Kočárky

Thule Bassinet 
20110724 - Thule Bassinet přemění  
sportovní kočárek Thule na hluboký kočárek.  
Pro děti ve věku 0–6 měsíců.

Přidejte k   
Thule Urban Glide

Thule Urban Glide

Na procházce nebo při kondičním běhu stylově s 
lehkým sportovním kočárkem

Sportovní kočárek Thule Urban Glide nabízí moderní lehkou konstrukci,  
díky které je vynikající při procházkách po městě a ideální pro aktivní rodinu.  
Otočné přední kolo je skvělé při procházkách, po jeho aretaci můžete vyrazit na 
kondiční běh – aktivity tak můžete snadno střídat pouhým otočením knoflíku.

Pohodlí pro rodiče i pro dítě  
Kočárek Thule Urban Glide jsme vytvořili tak, aby zaručil dětem i rodičům 
maximální pohodlí – jak při přesunech po městě, tak při výletech k vodě.  
Vaše dítě si může pohodlně zdřímnout i na cestě díky odvětrané polohovatelné 
sedačce a naklápěcí stříšce, která je chrání před povětrnostními vlivy. Kočárek 
je díky své lehké konstrukci a možnosti jednoduchého složení jednou rukou 
snadno použitelný a bez problémů se přepravuje a skladuje. Thule Urban Glide 
je kočárek navržený tak, aby vyhovoval vašemu aktivnímu životnímu stylu.  
Je vybaven koly o průměru 16” a odpružením, abyste se mohli snadno 
procházet po pláži nebo vyrazit do náročnějšího terénu. Kočárek, vytvořený s 
důrazem na detaily, je dodáván s úložnou přihrádkou, která zaručuje bezpečné 
uložení nákladu tak, abyste nic neztratili.

Thule Urban Glide
Thule Urban Glide je všestranný sportovní dětský kočárek 
s elegantním designem a odlehčenou konstrukcí, který oceníte jak při 
procházkách po městě, tak při tréninku na oblíbené běžecké stezce.

Polstrované sedadlo s 
odvětrávanou horní částí lze 
téměř zcela sklopit, aby si dítě 
mohlo po cestě zdřímnout 

Otočné přední kolo  
usnadňuje manipulaci  
s kočárkem; pro účely  
běhu se zaaretuje 

Odpružení zadních kol zaručuje 
maximální pohodlí dítěte

Ergonomická řídítka mají 
nastavitelnou výšku, aby byla 
jízda pohodlná i pro rodiče

Kočárek má velkou úložnou 
přihrádku s voděodolným 
krytem na zip

Kočárek lze snadno složit 
jednou rukou, a tak se dobře 
skladuje i převáží 

Úroveň ochrany zvyšuje 
polohovací stříška s okénkem,  
kterým lze dítě průběžně 
kontrolovat
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Thule Urban Glide 2 

Thule Urban Glide 2 je všestranný sportovní 
dětský vozík s elegantním designem a odlehčenou 
konstrukcí, který oceníte jak při procházkách po 
městě, tak při tréninku na oblíbené běžecké stezce.

VLASTNOSTI

• Otočné přední kolo usnadňuje manipulaci s vozíkem. Pro účely běhu se 
zaaretuje

• Ergonomická řídítka mají nastavitelnou výšku, aby byla jízda pohodlná 
i pro rodiče

• Odpružení zadních kol zvyšuje pohodlí dětí během jízdy

• Polstrované sedadlo s odvětrávanou horní částí lze téměř zcela sklopit, 
aby si děti po cestě mohly zdřímnout

• Vozík lze snadno složit jednou rukou, a tak se dobře skladuje i převáží

• Vozík má velkou úložnou přihrádku s voděodolným krytem na zip

• Úroveň ochrany zvyšuje také polohovací stříška s okénkem, kterým 
mohou rodiče děti kontrolovat

Thule Glide 

Thule Glide je lehký a odolný sportovní dětský 
vozík s aerodynamickým designem, který vám 
bude ideálním tréninkovým partnerem při běhu 
v jakémkoli terénu.

VLASTNOSTI

• Součástí dodávky je i pevné přední kolo

• Ergonomická řídítka mají nastavitelnou výšku, aby byla jízda  
pohodlná i pro rodiče

• Odpružení zadních kol zaručuje maximální pohodlí dítěte

• Polstrované sedadlo s odvětrávanou horní částí lze téměř 
zcela sklopit, aby si dítě mohlo po cestě zdřímnout

• Úroveň ochrany zvyšuje polohovací stříška s okénkem,  
kterým lze dítě průběžně kontrolovat

• Kočárek lze snadno složit jednou rukou, a tak se dobře 
skladuje i převáží

Thule Bassinet 

Thule Bassinet přemění sportovní kočárek Thule 
na hluboký kočárek. Pro děti ve věku 0–6 měsíců.

VLASTNOSTI

• Snadná montáž a demontáž pomocí západek

• Nástavec lze složit naplocho a při skladování nezabere příliš místa

• Ochranná síť chrání před přímým sluncem, větrem a také hmyzem

• Kompatibilní s vozíky Thule Glide/Thule Urban Glide 1/  
Thule Urban Glide 2

Kočárky – příslušenství

Thule Rain Cover –  
Glide/Urban Glide 
Pláštěnka, která dětský kočárek Thule spolehlivě 

ochrání před deštěm.

Thule Mesh Cover –  
Glide/Urban Glide
Ochranná síť na dětský kočárek Thule.

Thule Snack Tray
20110717 – Doplňte svůj sportovní kočárek  

Thule dětským stolečkem s držákem na kelímek. 

Skvělý na svačinu i nápoje.

 
Thule Bunting Bag 
20101002 – Fusak s flísovou podšívkou 

a nastavitelnou kapucí, který dítě udrží v teple.

(Od narození do 2 let)

 
Thule Console 
Kapsa na zip s integrovaným držákem 

na kelímek.

Thule Infant Car Seat Adapter – 
Glide/Urban Glide
20110713 – Upevněte na svůj dětský kočárek 

Thule dětskou autosedačku a proměňte jej 

v jedinečný kočárek.
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 Dětské cyklosedačky

Dětské cyklosedačky Thule s montáži na nosič - základní údaje o řadě

Dětské cyklosedačky Thule s montáži na rám - základní údaje o řadě
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Dětské cyklosedačky Thule s montáži nad přední kolo - základní údaje o řadě
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Každodenní stylové jízdy na kole s dítětem

Lehké dětské cyklosedačky Thule Yepp Nexxt umožní vám i vašemu dítěti užít si každodenní 
společnou jízdu na kole – bezpečně, snadno a stylově. Jejich jedinečná konstrukce našla 
inspiraci v moderních cyklistických přilbách. Výsledkem je velmi lehká a pohodlná cyklosedačka 
se stylovým, sportovním vzhledem.

Cyklosedačka Thule Yepp Nexxt Maxi k montáži nad zadní kolo zaručuje stabilní a bezpečnou 
jízdu vašeho dítěte, od batolete (9 měsíců*) až do předškolního věku (do 6 let / 22 kg). Vaše 
dítě sedí bezpečně a pohodlně v polstrované sedačce z materiálů tlumících nárazy s opěrkami 
nohou a bezpečnostním popruhem, které lze nastavit na míru. Sedačka díky tomu poroste 
spolu s dítětem. Díky důmyslnému univerzálnímu montážnímu systému umožňujícímu snadné 
nastavení, lze cyklosedačku Thule Yepp Nexxt Maxi rychle a snadno upevnit v podstatě na 
libovolný zadní nosič s minimální nosností 25 kg a zase ji z něj demontovat.

Cyklosedačka Thule Yepp Nexxt Maxi je vybavena inovativním pětibodovým bezpečnostním 
popruhem s důmyslnou magnetickou bezpečnostní přezkou. Když je dítě usazeno, magnetická 
přezka zajistí popruh na místě a vy můžete během několika sekund bez obav vyrazit, protože 
vaše dítě je v bezpečí a pohodlí.

* Použití pro děti do 1 roku je třeba konzultovat s pediatrem.

Thule Yepp Nexxt Maxi
Lehká a bezpečná dětská cyklosedačka s moderním 
designem určená k montáži na zadní nosič jízdního 
kola zaručuje vašemu dítěti prvotřídní pohodlí.

Thule Yepp Nexxt Maxi
Dětské cyklosedačky Dětské cyklosedačky

Thule Yepp Nexxt Rear Light
12080905 - S ohledem na lepší viditelnost a bezpečnost  
za snížené viditelnosti lze odrazku v cyklosedačce  
Thule Yepp Nexxt Maxi snadno nahradit zadním světlem.

Přidejte k  
Thule Yepp Nexxt

Aby bylo kolo lépe vidět i za snížené 
viditelnosti, je sedačka vybavena 
odrazkou, kterou lze nahradit zadním 
světlem (prodává se samostatně)

Nastavitelné polstrované 
pětibodové popruhy lze snadno 
přizpůsobit a zaručují tak dítěti 
maximální bezpečí jako v bavlnce

Dítě rychle, snadno a pohodlně 
zajistíte pomocí popruhu 
s magnetickou přezkou, kterou 
dítě nedokáže uvolnit

Sedačka roste spolu s dítětem díky 
nastavitelným opěrkám nohou 
a řemínkům k uchycení bot

Zaručuje hladkou jízdu dítěti 
pohodlně usazenému v měkké 
sedačce pohlcující nárazy

Dětská cyklosedačka umožňuje 
rychlé a snadné upevnění na 
zadní nosič jízdního kola

Snadné čištění a udržování 
v suchu díky vodoodpudivé 
úpravě materiálů sedačky

Lehká a odolná sedačka kombinující 
tvrdou vnější skořepinu s měkkým 
polstrováním poskytne dítěti 
dokonalé pohodlí
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Nabídněte skvělý rozhled i svému dítěti

Cyklosedačku Thule Yepp Nexxt Mini k montáži nad přední kolo charakterizuje stejný 
moderní design jako model Thule Yepp Nexxt Maxi; je vybavena celou řadou uživatelsky 
přívětivých prvků a řešení, které vám usnadní každodenní dojíždění. Sedačka je  
navržena a testována pro převážení dětí ve věku od 9 měsíců* do 3 let (o hmotnosti  
do 15 kg) a skvěle se hodí k vyjížďkám s dětmi.

Tuto lehkou a stylovou dětskou cyklosedačku upevníte na jízdní kolo během několika 
sekund a stejně rychle ji sejmete díky univerzálnímu rychloupínacímu držáku. S použitím 
dalšího adaptéru lze cyklosedačku snadno přesouvat mezi několika jízdními koly.

Usazení dítěte do cyklosedačky i jeho vyndání je snadné, protože model  
Thule Yepp Nexxt Mini je vybaven inovativním pětibodovým bezpečnostním  
popruhem s důmyslnou magnetickou přezkou, kterou dítě nedokáže uvolnit.

Polstrovaná sedačka z materiálů tlumících nárazy je zárukou bezpečné a pohodlné  
jízdy. Pokud chcete svému dítěti umožnit ještě pohodlnější jízdu, můžete model  
Thule Yepp Nexxt Mini vybavit měkkou opěrkou hlavy na přední madlo a štítem  
(prodává se samostatně).

*Použití pro děti do 1 roku je třeba konzultovat s pediatrem.

Thule Yepp Nexxt Mini
Lehká a stylová důmyslná dětská cyklosedačka k montáži 
nad přední kolo navržená pro každodenní cesty po městě.

Thule Yepp Nexxt Mini
Dětské cyklosedačky Dětské cyklosedačky

Thule Yepp Nexxt Mini 
SlimFit Adapter
12080402 - Cyklosedačku 
Thule Yepp Nexxt Mini lze 
s použitím adaptéru SlimFit 
rychle přesouvat mezi několika 
jízdními koly.

Thule Yepp Nexxt Mini 
Windscreen
12080903 - Štít vyrobený 
z čirého, odolného a zcela 
průhledného materiálu ochrání 
dítě před větrem a hmyzem.

Thule Yepp Nexxt Mini 
Handlebar Padding
12080901 - O tuto měkkou 
opěrku hlavy na přední madlo 
si může dítě během jízdy 
pohodlně opřít hlavu.

Přidejte k  
Thule Yepp Nexxt 
Mini

Dítě se může během jízdy držet 
pohodlného předního madla

Sedačku upevníte během několika sekund 
a stejně rychle ji sejmete díky univerzálnímu 
rychloupínacímu držáku, který umožňuje 
montáž na kola s běžným představcem 
i představcem typu ahead

Nastavitelné polstrované  
pětibodové popruhy lze snadno 
přizpůsobit a zaručují tak dítěti 
maximální bezpečí jako v bavlnce

Dítě rychle, snadno a pohodlně zajistíte 
pomocí popruhu s magnetickou 
přezkou, kterou dítě nedokáže uvolnit

Sedačka roste spolu s dítětem díky 
nastavitelným opěrkám nohou  
a řemínkům k uchycení bot

Zaručuje hladkou jízdu dítěti 
pohodlně usazenému v měkké 
sedačce pohlcující nárazy

Snadné čištění a udržování 
v suchu díky vodoodpudivé 
úpravě materiálů sedačky

Lehká a odolná sedačka kombinující 
tvrdou vnější skořepinu s měkkým 
polstrováním poskytne dítěti dokonalé 
pohodlí



4140

12020113
Ocean

12020102
Blue

12020105
Silver

12020101
Black

12020107
White

12020235 Silver
12020215 Silver (EF)

12020232 Blue
12020212 Blue (EF)

12020237 White
12020217 White (EF)

12020231 Black
12020211 Black (EF)

12020253 Ocean
12020230 Ocean (EF)

D
ětské 

cyklo
sed

ačky

Dětské cyklosedačky

Thule Yepp Maxi
Důmyslná a funkční dětská cyklosedačka 
s charakteristickým designem určená pro  
každodenní jízdy.

VLASTNOSTI

• Nastavitelné polstrované pětibodové popruhy lze snadno přizpůsobit,  
aby dítěti zaručily maximální bezpečí jako v bavlnce

• Dítě sedí pohodlně v měkké sedačce pohlcující nárazy 

• Dítě rychle a snadno zajistíte pomocí popruhu s bezpečnostní přezkou,  
kterou dítě nedokáže uvolnit

• Sedačka roste spolu s dítětem díky nastavitelným opěrkám nohou a  
řemínkům k uchycení bot

• Montáž na rám: Snadná montáž dětské cyklosedačky na rám vašeho kola 

Montáž EasyFit na nosič (EF): Dětská cyklosedačka umožňuje rychlé a  
snadné upevnění na jízdní kolo. Je vhodná pro zadní cyklistické nosiče  
s otvorem EasyFit nebo pro nosiče vybavené adaptérem Thule Yepp Maxi  
EasyFit (prodává se samostatně).

• Aby bylo kolo lépe vidět i za snížené viditelnosti, je sedačka vybavena  
odrazkou a lze na ni také upevnit bezpečnostní světlo

• Snadné čištění a udržování v suchu díky vodoodpudivé úpravě materiálů sedačky

Thule Yepp Mini
Měkká a odolná dětská cyklosedačka zaručí dítěti 
bezpečnou a pohodlnou jízdu nad předním kolem 
jízdního kola.

VLASTNOSTI

• Nastavitelné polstrované pětibodové popruhy lze snadno 
přizpůsobit a zaručují tak dítěti maximální bezpečí jako v bavlnce

• Dítě sedí pohodlně v měkké sedačce pohlcující nárazy

• Dítě rychle a snadno zajistíte pomocí popruhu s bezpečnostní 
přezkou, kterou dítě nedokáže uvolnit

• Sedačka roste spolu s dítětem díky nastavitelným opěrkám 
nohou a řemínkům k uchycení bot 

• Dítě se může během jízdy držet pohodlně za přední madlo

• Dětská cyklosedačka kompatibilní s většinou modelů jízdních 
kol umožňuje snadné upevnění na jízdní kolo

• Snadné čištění a udržování v suchu díky vodoodpudivé 
úpravě materiálů sedačky
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100106
Dark Grey

100107
Light Grey

100108
Zinnia

D
ětské 

cyklo
sed

ačky

Thule RideAlong
Dětské cyklosedačky Dětské cyklosedačky

Snadné každodenní jízdy na kole 

Praktická a intuitivní montáž 
Dětská cyklosedačka Thule RideAlong přináší dosud nejsnadnější možnost, jak se vypravit 
na projížďku na kole i s dětmi. Díky rychloupínacímu držáku je montáž naprosto jednoduchá 
a rychlá. Držák je připevněn pomocí šroubů zpředu, kde je dostatek místa pro použití nářadí. 
Když je držák namontován, cyklosedačka zaklapne na místo a během několika sekund je 
připravena k použití.

Pohodlí a bezpečnost pro vaše dítě
Cyklosedačka Thule RideAlong nabízí špičkové měkké polstrování a snadné nastavení 
popruhu a opěrek nohou, které dítěti zaručí pohodlnou a bezpečnou jízdu. Když kolo opřete 
o zeď, jedinečná integrovaná bezpečnostní stranová křidélka cyklosedačky Thule RideAlong 
ochrání dětské ruce před zraněním. Ochranná křidélka zachovají mezeru mezi stěnou a 
cyklosedačkou, a tím sníží riziko přimáčknutí ruky dítěte.

Praktické a snadné použití pro každého
Cyklosedačka Thule RideAlong je pro rodiče praktická a snadno použitelná. Umožňuje 
jednoduché nastavení jednou rukou, je vybavena snadno snímatelným polstrováním  
a popruhem, které lze vyprat, a uzamykatelným rychloupínacím držákem na ochranu  
před krádeží.

Thule RideAlong
Klasická, bezpečná a praktická polohovatelná dětská 
cyklosedačka zvýší pohodlí dítěte při dojíždění i na 
výletech do přírody.

Přidejte k  
Thule RideAlong

Thule RideAlong  
Low Saddle Adapter 
100300 - Umožňuje montáž 
cyklosedačky Thule RideAlong  
na kolo s nízko nastaveným 
sedlem.

Thule RideAlong  
Rear Bike Seat  
Quick Release Bracket 
100202 - Díky dalšímu 
rychloupínacímu držáku je 
cyklosedačku Thule RideAlong 
možné rychle přemístit na jiné kolo.

Thule RideAlong  
Padding
Pořiďte si na cyklosedačku 
Thule RideAlong náhradní 
dvoubarevnou vložku 
podle svého vkusu. 

Viditelnost zvyšuje odrazka a možnost 
pro uchycení bezpečnostního světla

Sedačka roste spolu s dítětem 
díky nastavitelným opěrkám 
nohou a řemínkům k uchycení 
bot, které lze uvolnit a utáhnout 
jednou rukou

Sedačka má také bezpečnostní 
stranová křidélka, které dětské 
ruce chrání před zraněním 
v případě, že se kolo opře o zeď

Nastavitelné polstrované tříbodové 
popruhy zaručují dítěti maximální 
pohodlí a bezpečí na míru

Dítě rychle a 
snadno zajistíte 
pomocí popruhu 
s bezpečnostní 
přezkou s velkými 
tlačítky, kterou dítě 
nedokáže uvolnit

Pohodlí dítěte během jízdy 
zaručuje systém odpružení 
DualBeam, který tlumí nárazy

Sedačku upevníte během několika sekund a stejně rychle ji 
sejmete díky univerzálnímu rychloupínacímu držáku, který 
umožňuje montáž na většinu rámů kol (kulaté rámy o průměru 
27,2–40 mm a oválné rámy s profilem o velikosti max. 40x55 mm)

Oboustrannou vložku s 
vodoodpudivou úpravou lze 
vyjmout a vyprat

Děti si mohou po cestě 
pohodlně zdřímnout díky 
pěti různým variantám 
nastavení náklonu
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100110
Light Grey

100109
Dark Grey

100111
Zinnia

100103
Dark Grey

100104
Light Grey

100105
Zinnia

D
ětské 

cyklo
sed

ačky

Dětské cyklosedačky

Thule RideAlong Mini
Pohodlná a odolná dětská cyklosedačka k montáži 
nad přední kolo zaručuje bezpečnou, snadnou a 
zábavnou jízdu, při které má dítě stejný výhled jako vy.

VLASTNOSTI

• Nastavitelné polstrované pětibodové popruhy lze snadno přizpůsobit, 
aby dítěti zaručily maximální bezpečí jako v bavlnce

• Dítě rychle a snadno zajistíte pomocí popruhu s bezpečnostní 
přezkou s velkými tlačítky, kterou dítě nedokáže uvolnit

• Sedačka roste spolu s dítětem díky nastavitelným opěrkám nohou 
a řemínkům k uchycení bot, které lze uvolnit a utáhnout jednou rukou

• Dítě se může během jízdy držet pohodlně předního madla

• Sedačku upevníte během několika sekund a stejně rychle ji sejmete  
díky univerzálnímu rychloupínacímu držáku, který umožňuje montáž 
na kola s běžným představcem i představcem typu ahead

• Měkká vložka má vodoodpudivou úpravu, je oboustranná a lze 
ji vyjmout a vyprat

Thule RideAlong Lite
Robustní a spolehlivé dětská cyklosedačka  
k montáži nad zadní kolo navržená pro  
každodenní cesty i vyjížďky v okolí města.

VLASTNOSTI

• Své dítě vezete vždy bezpečně díky nastavitelnému tříbodovému 
bezpečnostnímu popruhu

• Pohodlí dítěte během jízdy zaručuje systém odpružení DualBeam,  
který tlumí nárazy

• Dítě rychle a snadno zajistíte pomocí popruhu s bezpečnostní přezkou  
s velkým tlačítkem, kterou dítě nedokáže uvolnit

• Sedačka má také bezpečnostní stranová křidélka, které dětské ruce  
chrání před zraněním v případě, že se kolo opře o zeď

• Sedačka roste spolu s dítětem díky nastavitelným opěrkám nohou a  
řemínkům k uchycení bot, které lze uvolnit a utáhnout jednou rukou

• Sedačka se na kolo upevní během několika sekund a stejně rychle sejme 
díky univerzálnímu rychloupínacímu držáku. Je vhodná pro většinu rámů kol

• Aby bylo kolo lépe vidět i za snížené viditelnosti, je sedačka vybavena  
odrazkou a lze na ni upevnit bezpečnostní světlo

• Vložka s vodoodpudivou úpravou usnadňuje čištění
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100401 
Light Grey/Orange

100402
Dark Grey/Purple

100403 
Light Grey/Orange

100404
Dark Grey/Purple

D
ětské 

cyklo
sed

ačky

Dětské cyklosedačky – příslušenství pro pohodlí dítěte Dětské cyklosedačky – praktické příslušenství

 
Thule Yepp Mini Handlebar Padding
Měkká opěrka hlavy s plyšovou hračkou na přední 

madlo, o kterou si dítě během jízdy může pohodlně 

opřít hlavu.

 
Thule Yepp Nexxt Mini Handlebar 
Padding
12080901 – Měkká opěrka hlavy na přední zábranu, 

o kterou si dítě během jízdy může pohodlně 

opřít hlavu.

 
Thule Yepp Mini Windscreen
12020906 – Čirý štít pro cyklosedačku  

Thule Yepp Mini, vyrobený z odolného a zcela 

průhledného materiálu, dítě během jízdy 

ochrání před větrem a hmyzem.

 
Thule Yepp Nexxt Mini 
Windscreen
12080903 – Čirý štít pro cyklosedačku  

Thule Yepp Nexxt Mini, vyrobený z odolného 

a zcela průhledného materiálu, dítě během  

jízdy ochrání před větrem a hmyzem.

 
Thule RideAlong Mini Handlebar 
Padding
100406 – Měkká opěrka na přední madlo pro 

cyklosedačku Thule RideAlong Mini, o kterou 

si dítě během jízdy může pohodlně opřít hlavu.

 
Thule RideAlong Mini Windscreen
100405 – Čirý štít pro cyklosedačku  

Thule RideAlong Mini, vyrobený z odolného 

a zcela průhledného materiálu, dítě během  

jízdy ochrání před větrem a hmyzem.

 
Thule RideAlong Padding
Pořiďte si na cyklosedačku Thule RideAlong 

náhradní dvoubarevnou vložku podle svého vkusu. 

 
Thule RideAlong Mini Padding
Pomocí náhradní dvoubarevné vložky můžete 

cyklosedačku Thule RideAlong Mini vyladit do  

svých oblíbených barev.

 
Thule Yepp Nexxt Rear Light
12080905 – S ohledem na lepší viditelnost 

a bezpečnost za snížené viditelnosti lze 

odrazku v cyklosedačce Thule Yepp Nexxt Maxi 

snadno nahradit zadním světlem.

 
Thule Yepp Maxi Delight 2
12020917 – S ohledem na lepší viditelnost 

a bezpečnost za snížené viditelnosti je sedačka 

Thule Yepp Maxi vybavena zadním světlem.
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12020410
Silver

12020409
Black

D
ětské 

cyklo
sed

ačky

Dětské cyklosedačky – příslušenství pro jízdní kolo

 
Thule RideAlong Rear Bike Seat 
Quick Release Bracket
100202 – Díky dalšímu rychloupínacímu držáku 

je cyklosedačku Thule RideAlong možné 

rychle přemístit na jiné kolo. (Vhodný pro 

Thule RideAlong i pro Thule RideAlong Lite.)

 
Thule Yepp Maxi EasyFit Adapter
Umožňuje rychlou montáž cyklosedačky  

Thule Yepp Maxi na libovolné jízdní kolo se  

zadním nosičem s nosností alespoň 25 kg.

 
Thule Yepp Maxi Frame Adapter
12020401 – Pomocí dodatečného rámového 

adaptéru na sedlovou tyč je přesun  

Thule Yepp Maxi mezi jízdními koly snadný.

 
Thule RideAlong Low Saddle 
Adapter 
100300 – Umožňuje montáž cyklosedačky  

Thule RideAlong na kolo s nízko nastaveným 

sedlem.

 
Thule RideAlong Mini Quick 
Release Bracket
100201 – Díky dalšímu rychloupínacímu držáku 

je cyklosedačku Thule RideAlong Mini možné 

rychle přemístit na jiné kolo. 

 
Thule Yepp Mini Ahead Adapter 
12020402 – Umožňuje montáž cyklosedačky 

Thule Yepp Mini na kolo s představcem.

 
Thule Yepp Mini SlimFit Adapter
12020413 – Cyklosedačku Thule Yepp Mini lze 

s použitím dalšího adaptéru rychle přesouvat 

mezi několika jízdními koly. 

 
Thule Yepp Nexxt Mini SlimFit 
Adapter
12080402 – Cyklosedačku Thule Yepp Nexxt Mini 

lze s použitím dalšího adaptéru rychle přesouvat 

mezi několika jízdními koly. 
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210105
Slate/Cobalt

210102
Dark Shadow/Slate

210202
Dark Shadow/Slate

210205
Slate/Cobalt

Thule Sapling Elite Thule Sapling

D
ětská no

sítka

 Dětská nosítka

Dětská nosítka – základní údaje o řadě
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210102
Dark Shadow/Slate

210202
Dark Shadow/Slate

210105
Slate/Cobalt

210205
Slate/Cobalt

D
ětská no

sítka

Dětská nosítka Dětská nosítka – příslušenství

Thule Sapling Child Carrier  
Rain Cover
210300 – Chraňte své dítě před deštěm  

pomocí sbalitelné pláštěnky k dětskému 

nosiči Thule Sapling.

Thule Sapling Elite
Dětské nosítko Thule Sapling Elite je navrženo 
pro bezpečné a pohodlné přenášení nejcennějšího 
nákladu na túrách, díky snadnému nastavení trupu 
a bederního pásu se mohou rodiče při jeho nošení 
bez problémů střídat.

VLASTNOSTI
• Nosítko má plně nastavitelný zadní panel a bederní pás, díky kterým 

skvěle padne a pohodlně se nosí a rodiče si jej během cesty mohou 
snadno a rychle předávat

• Síťové kapsy, kapsa na vak na nápoje, odnímatelný batoh a velká 
přihrádka na zip umožňují uložit vodu, pleny, oblečení, pláštěnku 
a další nezbytné potřeby

• Důležité předměty máte stále na dosah díky dvěma extra prostorným 
kapsám na zip na bederním pásu, do kterých lze uložit hračky, svačinu 
a další výbavu

• Popruhy na stabilizaci zátěže umožňují průběžné nastavení těžiště nosiče 
přitažením dítěte blíže k rodiči tak, aby se mu neslo co nejpohodlněji 

• Nosítko je vybaveno roztažitelnou clonou proti slunci, která dítě ochrání 
před horkem

• Výškově nastavitelné ergonomické sedátko s plyšovou výstelkou 
účinně rozkládá hmotnost dítěte a poskytuje mu oporu pro stehna

Thule Sapling
Dětské nosítka Thule z řady Sapling jsou navrženy 
pro bezpečné a pohodlné přenášení nejcennějšího 
nákladu na túrách, díky snadnému nastavení trupu 
a bederního pásu se mohou rodiče při jejich nošení 
bez problémů střídat.

VLASTNOSTI
• Nosítko má plně nastavitelný zadní panel a bederní pás, díky kterým 

skvěle padne a pohodlně se nosí a rodiče si jej během cesty mohou 
snadno a rychle předávat

• Síťové kapsy, kapsa na vak na nápoje a dvě velké přihrádky na zip 
umožňují uložit oblečení, vodu, pleny, pláštěnku a další nezbytné potřeby

• Důležité předměty máte stále na dosah díky dvěma prostorným 
bederním kapsám na zip, do kterých lze uložit hračky, svačinu a  
další výbavu

• Popruhy na stabilizaci zátěže umožňují průběžné nastavení těžiště 
nosiče přitažením dítěte blíže k rodiči tak, aby se mu neslo co 
nejpohodlněji

• Nosítko je vybaveno roztažitelnou clonou proti slunci, která dítě  
ochrání před horkem

• Výškově nastavitelné ergonomické sedátko s plyšovou výstelkou 
účinně rozkládá hmotnost dítěte a poskytuje mu oporu pro stehna
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10101803
Blue

V
ozíky za ko

lo

 Vozíky za kolo

Thule Coaster XT

Thule Coaster je odolný, bezpečný a pohodlný 
vozík za kolo, který na konci cyklistické stezky 
snadno přestavíte na praktický kočárek.

VLASTNOSTI

• Součástí dodávky je cyklistický a kočárkový set

• Po odpojení od kola lze vozík snadno přestavit  
na vycházkovou verzi

• Bezpečné upevnění vozíku ke kolu zajišťuje 
patentovaný závěs ezHitch™ společnosti Thule.

• Přední kolo, které se používá při procházkách,  
je možné uložit přímo na vozíku

• Do vozíku se pohodlně vejdou dvě děti.

• Nastavitelná řídítka HeightRight™ pro pohodlí rodičů

Vozíky za kolo
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lo

Vozíky za kolo – příslušenství pro pohodlí dítěte Vozíky za kolo – příslušenství k ochraně vozíkuVozíky za kolo – příslušenství pro jízdní kolo

 
Thule Infant Sling 
20101000 – Polstrované závěsné lůžko  

zajišťující boční oporu a stabilitu dítěte.

(Věk 1–10 měsíců)

 
Thule Baby Supporter
20101001 – Polstrované bočnice a opěrka  

hlavy dítěti pomáhají pohodlně sedět.

(Věk 6–18 měsíců)

 
Thule Bunting Bag 
20101002 – Fusak s flísovou podšívkou 

a nastavitelnou kapucí, který dítě udrží v teple.

(Věk od narození do 2 let)

 
Thule Storage Cover
20100784 – Odolný textilní kryt, který vozík  

Thule ochrání, když jej právě nepoužíváte. 

 
Thule Rain Cover – Coaster XT
20110700 – Pláštěnka, která dětský vozík  

Thule za kolo spolehlivě ochrání před deštěm.

 
Thule Bike Adapters
Doplňky, díky kterým je možno cyklistický set 

používat snadno a rychle. Podrobnosti najdete 

na stránkách thule.com

 
Thule Axle Mount ezHitch™
20100796/20110720 – Díky tomuto závěsu lze 

dětský vozík Thule snadno používat se dvěma koly.
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Technické úd
aje

 Technické údaje

Multifunkční sportovní vozíky – technické údaje

Název produktu Thule Chariot 
Sport 1

Thule Chariot 
Sport 2

Thule Chariot 
Cross 1

Thule Chariot 
Cross 2

Thule Chariot 
Lite 1

Thule Chariot 
Lite 2

Thule Chariot 
Cab 2

Thule  
Urban Glide 1

Thule  
Urban Glide 2

Thule  
Glide 1

Thule
Coaster XT 2

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ VOZÍKY KOČÁRKY VOZÍKY
ZA KOLO

Velikost kol 20 palců 20 palců 20 palců 20 palců 20 palců 20 palců 20 palců 16 palců 16 palců 18 palců 20 palců

Výška řídítek 89–112 cm
35–44 palců

89–112 cm
35–44 palců

89–112 cm
35–44 palců

89–112 cm
35–44 palců

89–112 cm
35–44 palců

89–112 cm
35–44 palců

95–118 cm
37,5–17,5 palců

90–112 cm
35,5–44 palců

90–112 cm
35,5–44 palců

93–112 cm
36,5–44 palců

93–103 cm
37–41 palců

Složený vozík 
(DxŠxV)

85,5x63x37,5 cm 
33,5x25x15 palců

85,5x76x37,5 cm 
33,5x30x15 palců

85,5x63x37,5 cm 
33,5x25x15 palců

85,5x76x37,5 cm 
33,5x30x15 palců

85,5x63x37,5 cm 
33,5x25x15 palců

85,5x76x37,5 cm 
33,5x30x15 palců

110x76x46 cm
43,5x30x18 palců

87,5x35x53 cm
34,5x14x21 palců

89x35x78 cm
35x14x30,75 palců

87,5x23x53 cm
34,5x9x21 palců

94x77x28 cm
37x30x11 palců

Šířka průchodu 64,5 cm 
25,5 palců

80 cm 
31,5 palců

64,5 cm 
25,5 palců

80 cm 
31,5 palců

64,5 cm 
25,5 palců

80 cm 
31,5 palců

80 cm 
31,5 palců

65 cm 
25,5 palců

78 cm 
30,75 palců

65 cm 
25,5 palců

78 cm 
31 palců

Výška k sezení 68 cm 
27 palců

68 cm 
27 palců

68 cm 
27 palců

68 cm 
27 palců

68 cm 
27 palců

68 cm 
27 palců

71 cm 
28 palců

53 cm 
21 palců

53 cm 
21 palců

53 cm 
21 palců

60 cm 
23,6 palců

Šířka v úrovni 
ramen

39,5 cm 
15,5 palců

54 cm 
21 palců

39,5 cm 
15,5 palců

54 cm 
21 palců

39,5 cm 
15,5 palců

54 cm 
21 palců

54 cm 
21 palců

34 cm 
13,5 palců

32 cm 
12,5 palců

34 cm 
13,5 palců

58,4 cm 
23 palců

Hmotnost 14 kg/31 lbs 16 kg/35 lbs 12,5 kg/28 lbs 14,5 kg/32 lbs 11,5 kg/25,5 lbs 12,5 kg/28 lbs 16,5 kg/36,5 lbs 10,5 kg/23 lbs 14 kg/31 lbs 10 kg/22 lbs 11 kg/24 lbs

Celková nosnost 
dětského vozíku 34 kg/75 lbs 45 kg/100 lbs 34 kg/75 lbs 45 kg/100 lbs 34 kg/75 lbs 45 kg/100 lbs 45 kg/100 lbs 34 kg/75 lbs 45 kg/100 lbs 34 kg/75 lbs 45 kg/100 lbs
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Technické úd
aje

Multifunkční sportovní vozíky – porovnání vlastností Dětské cyklosedačky – porovnání vlastností

Název produktu Thule Chariot 
Sport

Thule Chariot 
Cross

Thule Chariot 
Lite

Thule Chariot 
Cab

Ruční kotoučové brzdy •

Odepínatelná okénka •

Výjimečně pohodlné sedačky •

Uzamykatelný •

Úložný prostor XXL •

Úložný prostor XL • •

Polohovatelná sedačka • • •

Nastavitelné odpružení • • •

Odpružení • • • •

Click n’ Store • • • •

Polohovatelná řídítka • • • •

Kompaktní složení • • • •

4 aktivity (jízdní kolo,  
procházky, běh, běžky) • • • •

4 roční období, komplexní ochrana 
před povětrnostními vlivy • • • •

Odolný a bezpečný vozík • • • •

* Není optimalizováno pro kondiční běh – set pro kondiční běh lze použít jako terénní kolo

*

Název produktu Thule Yepp Nexxt  
Mini

Thule Yepp 
Mini

Thule RideAlong  
Mini

Thule Yepp Nexxt 
Maxi

Thule Yepp 
Maxi Thule RideAlong Thule RideAlong  

Lite

CYKLOSEDAČKY K MONTÁŽI NAD PŘEDNÍ KOLO CYKLOSEDAČKY K MONTÁŽI NAD ZADNÍ KOLO

Magnetická snadno použitelná 
bezpečnostní přezka • •

Bezpečnostní přezka,  
kterou dítě nedokáže uvolnit • • • • • • •

Bezpečnostní stranová křidélka • •

Pětibodový bezpečnostní popruh • • • • •

Tříbodový bezpečnostní  
popruh • •

Odrazka • • • •

Rychlé sejmutí z jízdního kola • • • • • • •

Výškově nastavitelné 
bezpečnostní popruhy • • • • • • •

Výškově nastavitelné  
opěrky nohou • • • • • • •

Řemínky k uchycení bot • • • • • • •

Polohovatelná sedačka •

Materiál tlumícími nárazy,  
který lze snadno vyčistit • • • •

Vyjímatelné polstrování sedačky • •

Lehká sedačka • •

Věk a hmotnost dítěte
9 měsíců* až 3 roky

až 15 kg/33 lb
9 měsíců* až 3 roky

až 15 kg/33 lb
9 měsíců* až 3 roky

až 15 kg/33 lb
9 měsíců* až 6 let
až 22 kg/48,5 lb

9 měsíců* až 6 let
až 22 kg/48,5 lb

9 měsíců* až 6 let
až 22 kg/48,5 lb

9 měsíců* až 6 let
až 22 kg/48,5 lb

Hmotnost sedačky 1,9 kg/4,2 lbs** 3,5 kg/7,7 lbs 2,7 kg/10 lbs 3 kg/6,6 lbs** 4,6 kg/3,8 lbs EF 5 kg/11 lbs 4,3 kg/9,5 lbs**

* Použití pro děti do 1 roku je třeba konzultovat s pediatrem  ** Odhadovaná hmotnost
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Technické úd
aje

Dětské cyklosedačky – kompatibilita příslušenstvíMultifunkční sportovní vozíky – kompatibilita příslušenství

Název produktu Thule Chariot 
Sport 1

Thule Chariot 
Sport 2

Thule Chariot 
Cross 1

Thule Chariot 
Cross 2

Thule Chariot 
Lite 1

Thule Chariot 
Lite 2

Thule Chariot 
Cab 2

Thule  
Urban Glide 1

Thule  
Urban Glide 2

Thule  
Glide 1

Thule
Coaster XT 2

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ VOZÍKY KOČÁRKY VOZÍKY
ZA KOLO

Sety
Thule Chariot  
Jogging Kit* • • • • • • •

Thule Chariot Cross-
Country Skiing Kit • • • • • • •

Pohodlí dítěte
Thule Chariot Infant 
Sling • • • • • • •

Thule Infant Sling •

Thule Baby Supporter • • • • • • • • • • •

Thule Bunting Bag • • • • • • • • • • •

Thule Bassinet • • •

Thule Infant Car Seat 
Adapter • • •

Další úložné možnosti

Thule Cargo Rack* • • • • • • •

Thule Console* • • • • • • • • • •

Ochrana vozíku

Thule Storage Cover • • • • • • • •

Thule Rain Cover** • • • •

Thule Mesh Cover** • • •

Praktické doplňky

Thule Chariot Brake Kit • • • • •

Thule Chariot Lock Kit • • • • •

Thule Chariot Padding* • • • • •

Thule Hydration Cage • • • • • • • • • •

Thule Snack Tray* • • •

Na jízdní kolo

Thule Bike Adapters • • • • • • • •

* Příslušenství se liší podle toho, zda jde o dvoumístný nebo jednomístný vozík  ** Příslušenství se liší v závislosti na modelu

Název produktu Thule Yepp Nexxt 
Mini

Thule Yepp 
Mini

Thule RideAlong 
Mini

Thule Yepp Nexxt 
Maxi

Thule Yepp 
Maxi Thule RideAlong Thule RideAlong 

Lite

CYKLOSEDAČKY K MONTÁŽI NAD PŘEDNÍ KOLO CYKLOSEDAČKY K MONTÁŽI NAD ZADNÍ KOLO

Připojení k jízdnímu kolu

Thule RideAlong Quick Release Bracket • •

Thule Yepp Maxi Frame Adapter* •

Thule RideAlong Mini Quick Release Bracket •

Thule Yepp Mini SlimFit Adapter •

Thule Yepp Mini Ahead Adapter •

Thule Yepp Nexxt Mini SlimFit Adapter •
Adaptéry

Thule RideAlong Low Saddle Adapter • •

Thule Yepp Maxi EasyFit Adapter** •

Thule Yepp Maxi EasyFit Carrier XL •
Pohodlí dítěte

Thule RideAlong Padding •

Thule RideAlong Mini Padding •

Thule RIdeAlong Mini Windscreen •

Thule RideAlong Mini Handlebar Padding •

Thule Yepp Mini Handlebar Padding • • •

Thule Yepp Mini Handlebar Padding Miffy • • •

Thule Yepp Mini Windscreen • •

Thule Yepp Nexxt Mini Handlebar Padding • • •

Thule Yepp Nexxt Mini Windscreen • •
Bezpečnost

Thule Yepp Maxi Delight 2 •

Thule Yepp Nexxt Rear Light •
Ochrana

Thule Yepp Maxi Rain Cover • •

Thule Yepp Mini Rain Cover • •

  * Kompatibilní pouze s Thule Yepp Maxi, montáž nad přední kolo  ** Kompatibilní pouze s Thule Yepp Maxi, montáž na nosič



Bring your life
Společnost Thule byla založena ve Švédsku v roce 1942. A od té doby až dodnes se vždy snažila 
svým zákazníkům přiblížit svět a vyhovět jejich vášni pro aktivní život. Tvoří ji mezinárodní skupina lidí, 
které spojuje vlastní zápal pomáhat aktivním rodinám a outdoorovým nadšencům.

Thule vám pomůže přepravit cokoli potřebujete, a to bezpečně, snadno a stylově, abyste si mohli 
naplno užívat aktivního života. Věříme, že aktivní život má smysl – ať už jste ve městě nebo v širé pustině. 
Pro zdraví a štěstí všech nás lidských bytostí, i pro respekt a péči, které chováme ke světu kolem nás.

Ať už jste zapálení pro jakoukoli věc. Kamkoli míříte, cokoli berete s sebou. Díky výrobkům Thule 
si můžete naplno svobodně užívat svého aktivního života.

www.thule.com
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Thule Sweden AB
P.O. Box 69, SE-330 33 Hillerstorp, Švédsko.
Tel. +46 370 255 00, Fax +46 370 229 08.
www.thule.com


