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Bring your life
 

Ať už objevujeme nádhernou přírodu daleko od rušného města nebo cestujeme 
po světě s rodinou a přáteli, všichni si chceme užívat nadšení z aktivního života.

 Ve společnosti Thule sdílíme vaši touhu strávit co nejvíce času tím, co milujete, 
a ne se zdržovat neustálými obavami o to, jak přepravit veškerou potřebnou výbavu. 
Po více než 70 let se naplno zaměřujeme na vývoj praktických, stylových výrobků, 
které jsou patřičně ekologické, vysoce kvalitní, bezpečné a snadno použitelné. 

Kamkoli vás vaše nadšení zavede, cokoli berete s sebou.
Díky výrobkům Thule si můžete naplno svobodně užívat 
svého aktivního života.
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Nosiče kol
Jedno nebo více kol, na střeše nebo vzadu

Sportovní přepravní vaky
Abyste své aktivity mohli provozovat 
kdekoli 

Cyklistické brašny a nosiče
Chytrý design pro každodenní cesty do 
práce i na výlety

Vozíky za kolo a cyklosedačky
Všestrannost a odolnost

Bring your life. Na dvou kolech. Ať už se vypravíte na projížďku nebo na dlouhé výlety do přírody, výrobky 
společnosti Thule pro jízdní kola jsou vyrobeny tak, aby vám umožnili prožít co nejvíc z vašeho aktivního 
života v sedle – bezpečně, snadno a se stylem. Od elegantních cyklistických brašen přes praktické nosiče a 
kufry pro přepravu kol až po pohodlné nosiče, které unesou až čtyři jízdní kola. Všechny tyto výrobky nabízejí 
snadnou montáž, použití a skladování. A díky našim vozíkům za kolo a dětským cyklosedačkám nebylo 
zapojení vašich nejmenších do vašeho aktivního života jednodušší.









Martin 
Söderström

„Velký Švéd“ patří mezi nejlepší freeridery 
světa, kteří sjíždějí svahy na horských kolech

Státní příslušnost: Švédsko.

Rodina: Matka, otec a sestra.

Sporty: Cokoli na 2 kolech.

Nejlepší místo na Zemi: Švédsko, Aljaška a Malaga.

„Moje kolo mě doprovází na cestách 150 dní 
v roce a nemůžu si stěžovat.“

Martinova volba
Thule ProRide
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Střešní nosiče kol
Jejich konstrukce je synonymem pro 
profesionalitu a zásadový postoj. Tímto 
dojmem budou nosiče působit za všech 
situací.

Nosiče kol na tažné zařízení
Nejpohodlnější a nejbezpečnější způsob 
přepravy 2–4 kol. Vynikající pro velká a 
těžká kola, protože nevyžaduje obtížné 
zvedání kol do výšky. I po upevnění kol v 
nosiči zůstává trvale zachován neomezený 
přístup do zavazadlového prostoru.

Nosiče kol na zadní dveře
Pokud váš automobil nemá tažné zařízení 
a vy potřebujete přepravovat kola pro 
celou rodinu, nabízí se vám toto dokonalé 
řešení. Uveze 2–4 kola, je skládací a snadno 
skladovatelné.

Na cestě i na silnici. Ať už jedete sami nebo s plným autem rodiny či přátel, s nosiči Thule 
dostanete svá kola kamkoli potřebuje – rychle, snadno a bezpečně. Pokud váháte, který 
nosič by se vám hodil nejlépe, vyzkoušejte náš Průvodce produkty.

Nosiče kol 



10
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Thule ProRide

Thule ThruRideThule Sprint

Thule FreeRide

Thule OutRide

Střešní nosiče kol – základní údaje o řadě
Uchycení za rám 

Uchycení za vidlici
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Nejlepší se dále zlepšuje

Nejoblíbenější nosič jízdních kol na světě je nyní ještě lepší. Nikoho 
nepřekvapí, že Thule ProRide se díky kombinaci pohodlí, stability 
a inteligentní konstrukce stal nejoblíbenější volbou cyklistů po celém 
světě. Vylepšené funkce a modernizovaný design Thule ProRide povyšují 
tento legendární nosič kol na novou úroveň.

Pohodlný a propracovaný
Prvořadou roli hraje jednoduché používání a spolehlivost v každém 
detailu. Počínaje snadnou montáží na nosič – z obou stran střechy auta 
– a konče automatickým nastavením polohy kola po naložení. Thule 
ProRide je vhodný pro většinu typů jízdních kol do hmotnosti 20 kg; 
s konkrétním příslušenstvím je dokonce možné převážet kola se širokými 
pneumatikami. Díky nosiči Thule ProRide naložíte i vyložíte své kolo 
rychle – a můžete vyrazit na trasu.

Bezpečný a stabilní
Nakládání a zajištění zvládne každý, protože nosič Thule ProRide 
zaručuje stabilitu bezprostředně po umístění kola na nosič. Zbrusu nový 
otočný volič omezovače momentu utažení také zajistí náležité upevnění 
kola díky regulaci síly působící na rám kola. Tlak je rozložen po povrchu 
velkých měkkých obložení úchytů šetrných k rámu, které se přizpůsobují 
trubkám rámu kola a minimalizují riziko poškození rámu. Rozšířená dolní 
čelist úchytu podepře rám a chrání tak kolo před pádem při montáži a 
současně zvyšuje bezpečnost při přepravě.

Doplňky k nosiči  
Thule ProRide

Thule ProRide
Střešní nosiče kol

Thule ProRide 598 hliníkový

Thule ProRide 598 černý

Adaptér pro kola se širokými pneumatikami 
Thule ProRide
5981 – Rozšiřující sada umožňující přepravou kol se širokými pneumatikami 

na nosiči kol Thule ProRide 598 (tloušťka pneumatik 3–5 palců). 

Ochrana karbonových rámů Thule
984 – Adaptér umožňující bezpečnou přepravu kol 

s karbonovými rámy.
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Tlak je rozložen po povrchu velkých měkkých 
obložení úchytů, které se přizpůsobují trubkám 
rámu kola a minimalizují riziko poškození rámu.

Bezpečná montáž – kolo je chráněno 
před pádem pomocí rozšířené dolní 
čelisti úchytu.

Rychlé a snadné upevňování kol – otočný 
volič omezovače momentu utažení 
určuje sílu působící na rám kola a zřetelně 
oznamuje správnou montáž.

Stabilní kola pevně uchycená v chytře 
navržených držácích s diagonálními 
rychlouvolňovacími řemínky.

Díky snadné manipulaci bez potřeby nářadí 
je možné přesouvat nosič z jedné strany auta 
na druhou.

Thule ProRide 
Nosič kol o hmotnosti do 20 kg pro nejrychlejší 
a nejsnadnější montáž.

Střešní nosiče kol
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Thule Sprint 569

Thule Sprint 
Střešní nosiče kol

Nosič nejvyšší třídy pro uchycení kola za vidlici

Protože styly, technologie i materiály jízdních kol procházejí neustálým vývojem, byl Thule 
Sprint, střešní nosič nejvyšší třídy pro uchycení kol za vidlici, navržen tak, aby pomohl překonat 
i ty nejnáročnější překážky, se kterými se musí cyklisté při přepravě svých kol potýkat. Díky 
patentovaným bezpečnostním technologiím, které kombinují bezpečnost a pohodlí, nabízí 
nosič Thule Sprint nejdokonalejší ochranu jízdních kol v kategorii nosičů pro uchycení kola 
za vidlici.

Bezpečné upevnění
Montáž kola na střešní nosič Thule Sprint je rychlá, snadná a bezpečná. Když je kolo správně 
připevněno k nosiči kol, začne integrovaný omezovač momentu utažení se zpětnou vazbou 
cvakat na znamení, že je kolo optimálně upevněno. A abyste měli jistotu, že kolo nebude po 
upevnění na střešní nosič poškozeno, je nosič Thule Sprint vybaven vestavěnými elastomery 
tlumícími nárazy a vibrace při jízdě. Díky tomu všemu je Thule Sprint doporučeným střešním 
nosičem k přepravě jízdních kol s křehkým rámem (např. karbonovým).

Snadné použití a všestrannost
Konstrukce nosiče Thule Sprint umožňuje snadnou a pohodlnou montáž do T-drážek 
nosné tyče nízko nad střechou. K jeho montáži i demontáži nepotřebujete žádné 
nářadí. Tento nosič pro uchycení kola za vidlici je navíc navržen tak, aby do něj bylo 
možno upevnit kola všech rozměrů. Vysouvací žlábek pro kolo se přesně přizpůsobí 
kolu i autu a umožňuje také zachovat prostor nad pátými dveřmi a přístup do auta 
zezadu, když se nosič nepoužívá.

Doplňky k nosiči Thule Sprint

Držák kola Thule
5452 – Držák pro přední kola s běžnou osou nebo pro kola 

s kotoučovými brzdami.
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V upevňovacích držácích jsou použity 
elastomery technologie RDT (Road 
Dampening Technology), které při 
jízdě tlumí nárazy a vibrace.

Žlábek pro plášť kola je teleskopický, 
takže se snadno přizpůsobí 
konkrétnímu modelu kola a vozu.

Možnost zajištění zámkem: Kolo lze uzamknout 
k nosiči kol a nosič kol ke střešnímu nosiči 
(zámky jsou součástí balení).

Bezpečné upevnění a stabilitu zadního 
kola pomáhá zajistit klín.

Thule Sprint
Nejvšestrannější nosič pro uchycení kola za vidlici, 

zajišťující maximálně bezpečné upevnění kola.

Střešní nosiče kol

Řemínek nosiče se západkovým 
systémem a technologií RDT 
(Road Dampening Technology) 
zadní kolo bezpečně upevní, aniž 
by poškodil ráfek.

Patentovaná svěrací hlavice AcuTight 
cvaknutím upozorní, že je kolo optimálně 
upevněno. Pomáhá tak kontrolovat 
moment utažení, který působí na rám kola
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Důmyslný, jednoduchý a bezpečný nosič kol s průchozí 
osou

Díky nosiči kol k uchycení kol za vidlici Thule ThruRide je nakládání kola s průchozí 
osou snadné a bezpečné a nevyžaduje použití žádných dalších adaptérů. Nakládání 
je jednoduché od samého začátku – můžete přední průchozí osu nasadit na zemi 
a teprve potom kolo zvednout a naložit na nosič. Když osu umístíte do úchytu se 
širokou čelistí, pomocí přesného otočného voliče jemně nastavíte sílu sevření a zavřete 
rychlouvolňovací náboj. Tím zajistíte pevné a bezpečné uchopení jízdního kola bez 
rizika poškození vidlice. Držákem zadního kola lze posouvat podél nosiče podle 
konkrétní délky kola. Kolo je bezpečně upevněno pomocí řemínku se západkovým 
systémem, ráfky kola chrání speciální vložka.

Víceúčelový
Protože nabídka kol s průchozí osou se neustále rozrůstá, představuje nosič Thule 
ThruRide jistou volbu pro všechny, kteří chtějí převážet kolo s průchozí osou na střeše 
vozu. Tento víceúčelový nosič je vhodný pro kompletní škálu průchozích os – všechny 
průměry mezi 12 a 20 mm – je vhodný také pro 9mm rychlouvolňovací náboje 
(s dodávaným adaptérem). Víceúčelovost nosiče zvyšuje posuvný držák zadního kola 
umožňující upevnit kola s rozvorem do 48 palců (122 cm) a pneumatikami do šířky 
3 palců.

Thule ThruRide
Střešní nosiče kol

Vak na kola Thule XL
563 – Speciálně konstruovaný, vysoce kvalitní vak 

pro přední kolo.

9mm adaptér Thule ThruRide
5651 – K zajištění kol s 9mm rychloupínákem použijte přídavný 

9mm adaptér Thule ThruRide.

Doplňky k nosiči Thule ThruRide

Thule ThruRide 565
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Přesný ergonomický otočný volič zajišťuje bezpečné 
uchycení pomocí optimalizace svíracího tlaku na 
průchozích osách.

S nosičem se dodávají také T-drážkové adaptéry 
(20 x 20 mm), které umožňují montáž na Thule 
WingBar Edge, Thule WingBar a Thule SlideBar. 

Tlumení umožňující 
manipulaci jednou rukou 
umožňuje upevnit 12mm 
až 20mm průchozí osy 
a 9mm rychlouvolňovací 
náboje (s dodávaným 
adaptérem).

Snadnější nakládání kola díky roztahovacímu 
úchytu se širokou čelistí, který uchopí průchozí 
osu kola tak, že žádné díly kola nezůstanou 
volné.

Thule ThruRide
Nosič k uchycení kola za vidlici podporující všechny  

průchozí osy bez nutnosti dalších adaptérů.

Střešní nosiče kol
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Thule FreeRide

Funkční a snadno použitelný nosič na jízdní kola 

se všemi základními funkcemi.

VLASTNOSTI
• Držák rámu s rychloupínacím mechanismem umožňuje upevnění 

většiny rámů až do průměru 80 mm.

• Rychloupínací řemínky, které jsou opatřeny návleky pro ochranu 
kol, bezpečně zajišťují kola ve správné poloze (lze je přizpůsobit 
různé velikosti kol).

• Možnost zajištění zámkem: Kolo lze uzamknout k nosiči kol 
a nosič kol ke střešnímu nosiči (zámky jsou součástí balení).

• Maximální povolená hmotnost jednoho kola je 17 kg.

• S nosičem se dodávají také adaptéry pro T-drážky (20 x 20 mm), 
které umožňují montáž na Thule WingBar Edge, Thule WingBar 
a Thule SlideBar.

• Splňuje standard CityCrash.

Thule OutRide

Přeprava kola s uchycením za vidlici, profesionální styl.

VLASTNOSTI
• Snadno nastavitelný západkový systém umožňuje upevnění 

všech typů vidlic.

• Také pro kola vybavená kotoučovými brzdami a 20mm osou 
(adaptér je součástí dodávky).

• Rychloupínací popruh pro zadní kolo (lze přizpůsobit různé 
velikosti kol).

• Maximální povolená hmotnost jednoho kola je 17 kg.

• Tento nosič je předem sestaven, nepotřebujete žádné nářadí.

• Možnost zajištění zámkem: Kolo lze uzamknout k nosiči kol 
a nosič kol ke střešnímu nosiči (zámky jsou součástí balení).

• S nosičem se dodávají také adaptéry pro T-drážky (20 x 20 mm), 
které umožňují montáž na Thule WingBar Edge, Thule WingBar 
a Thule SlideBar.

• Splňuje standard CityCrash.

Střešní nosiče kol
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Příslušenství pro střešní nosiče kol

 
Držák kola Thule
5452 – Držák pro přední kola s běžnou osou 
nebo pro kola s kotoučovými brzdami.

 
Vak na kola Thule XL
563 – Speciálně konstruovaný, vysoce kvalitní vak 
pro přední kolo.

 
Adaptér pro tyče SquareBar pro 
Thule ProRide
8895 – Adaptér k montáži nosiče kol Thule ProRide 
na hranaté nebo kulaté hliníkové nosné tyče.

 
Adaptér pro kola se širokými 
pneumatikami Thule ProRide
5981 – Rozšiřující sada umožňující přepravou kol 
se širokými pneumatikami na nosiči kol Thule 
ProRide 598 (tloušťka pneumatik 3–5 palců).

 
Ochrana karbonových rámů Thule
984 – Adaptér umožňující bezpečnou přepravu 
kol s karbonovými rámy (určeno pouze k použití 
s nosiči kol Thule s růžicí omezovače momentu 
utažení).

 
9mm adaptér Thule ThruRide
5651 – K zajištění kol s 9mm rychloupínákem 
použijte přídavný 9mm adaptér Thule ThruRide.

 
T-drážkový adaptér
8892 – Adaptér pro přímou montáž nosiče 
jízdních kol Thule FreeRide do vodicí drážky 
ve tvaru T (20 x 20 mm) hliníkové nosné tyče.

 
Adaptér Thule pro osy  
o průměru 15 mm
5611 – Adaptér, s jehož použitím lze na nosiči Thule 
OutRide přepravovat kola s 15mm průchozí osou. 

 
T-drážkový adaptér
8891 – Adaptér pro montáž nosiče kol Thule 
ProRide přímo do vodicí drážky ve tvaru T 
(30 x 24 mm) některých originálních nosných 
tyčí BMW a Renault.

 
T-drážkový adaptér
8893 – Adaptér pro montáž nosiče kol Thule 
FreeRide a Thule OutRide přímo do drážky 
ve tvaru T (30 x 24 mm) některých originálních 
nosných tyčí BMW a Renault.

 
T-drážkový adaptér
8894 – Adaptér pro montáž nosiče kol Thule 
Sprint či Thule ThruRide přímo do drážky ve 
tvaru T (30 x 24 mm) některých originálních 
nosných tyčí BMW a Renault.

 
Systém Thule jednoho klíče  
Vyměňte všechny zámky na produktech Thule 

a používejte pro všechny jeden klíč.
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 Nosiče kol na tažné zařízení
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Thule EasyFold

  
931 – vhodný pro 1–2 jízdní kola

Thule EuroClassic G6

   
928 – vhodný pro 1–3 jízdní kola

    
929 – vhodný pro 1–4 jízdní kola

Thule VeloSpace

  
917 – vhodný pro 1–2 jízdní kola

Thule EuroRide

 
940 – vhodný pro 1–2 jízdní kola

Thule VeloCompact

 
924 – vhodný pro 1–2 jízdní kola

    
926 – vhodný pro 1–4 jízdní kola

Nosiče kol na tažné zařízení – základní údaje o řadě
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Thule EasyFold 931

Thule EasyFold
Nosiče kol na tažné zařízení 

Vytváří nový standard kompaktních a skládacích nosičů 
jízdních kol

Thule EasyFold lze snadno používat a hodí se pro přepravu všech typů jízdních kol. Je ideální 
na dlouhé cesty i na krátké výlety. Thule EasyFold, ve složeném stavu velký jako běžný kufr, 
zabírá při uložení ve voze nebo doma velmi málo místa. Nosnost 60 kg bohatě postačuje 
k přepravě všech druhů kol včetně elektrokol nebo těžkých horských kol.

Thule EasyFold byl vyvinut s ohledem na snadné používání ve všech směrech. Namontovat 
jej lze jednoduše ve dvou krocích – během několika sekund jej upevníte na hák tažného 
zařízení a rozložíte a můžete nakládat kola. Pokud nosič Thule EasyFold nepoužíváte, 
můžete jej úhledně uložit v kufru auta nebo doma.

Bezpečná přeprava všech typů kol
Thule EasyFold umožňující přepravu všech typů jízdních kol. Díky nosnosti 2 x 30 kg lze 
převážet i elektrokola nebo těžká horská kola. Konstrukce také ponechává mezi jízdními koly 
prostornou mezeru 22 cm a podporuje velký rozvor – skvěle se hodí pro velká sjezdová kola.

Doplňky k nosiči Thule EasyFold

Přenášecí vak pro Thule EasyFold
9311 – Při přepravě a ukládání nosiče jízdních kol Thule EasyFold 

chrání vás i váš vůz před ušpiněním.

Nakládací rampa Thule
9152 – Praktická odnímatelná rampa pro snadné naložení a vyložení 

jízdních kol.
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Nosiče kol na tažné zařízení

Odnímatelné držáky rámu mají růžici 
s omezovačem momentu utažení 
Thule AcuTight, který cvakne, jakmile 
je kolo optimálně upevněno.

Plně skládací konstrukce zaručuje 
snadnou montáž, manipulaci 
i skladování.

Důmyslný sklápěcí mechanismus 
ovládaný nožním pedálem zaručuje 
snadný přístup do zavazadlového 
prostoru i ve chvíli, kdy jsou na 
nosiči upevněna kola.

Montáž nosiče usnadňuje 
nastavitelná spojka, kterou lze 
pohodlně ovládat jednou rukou, 
přičemž není zapotřebí velká síla.

Ráfky kol se velmi snadno upevní 
pomocí popruhů s utahovacími 
přezkami.

Thule EasyFold
Nejpraktičtější plně skládací nosič na dvě jízdní kola pro všechny typy 

jízdních kol (včetně elektrokol a velkých sjezdových kol).

Vysoká nosnost (2 x 30 kg) umožňuje 
přepravu elektrokol.
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Thule EuroClassic G6
Nosiče kol na tažné zařízení 

Doplňky k nosiči Thule  
EuroClassic G6

Thule EuroClassic 928 Thule EuroClassic 929

Adaptér pro montáž dalšího kola na nosič Thule 
EuroClassic G6
9281 – Zvyšuje přepravní kapacitu nosiče Thule EuroClassic G6 928/929 

o další jízdní kolo.

Nakládací rampa Thule
9152 – Praktická odnímatelná rampa pro 

snadné naložení a vyložení jízdních kol.

Splní všechny vaše potřeby

Pevný nosič Thule EuroClassic G6 je nejexkluzivnější nosič jízdních kol 
Thule pro montáž na tažné zařízení. Nabízí stabilitu, všestrannost a snadné 
používání. Bezpečně přepraví kola do hmotnosti 25 kg (každé), tedy i lehčí 
elektrokola, a je také ideální pro kola s velkým rozvorem. Po přidání adaptéru 
pojme nosič Thule EuroClassic G6 další jízdní kolo, verzi pro 3 kola lze tedy 
přeměnit na verzi pro 4 kola (nebo verzi pro 2 kola na verzi pro 3 kola). 

Snadná montáž a nakládání
Manipulace s nosičem Thule EuroClassic G6 je snadná jak při montáži 
nosiče na vůz, tak při nakládání kol na nosič. Spojka s ovládáním jednou 
rukou vyžaduje minimální sílu a zajišťuje rychlou a bezproblémovou montáž 
na tažné zařízení. Po umístění kol na nosič zajistíte bezpečnou přepravu 
připevněním rámů k nastavitelným držákům a zajištěním kol pomocí 
popruhů. Po namontování lze nosič Thule EuroClassic G6 sklopit, aby bylo 
možno otevřít zadní dveře – i s naloženými koly. Díky velkému úhlu naklonění 
lze také otevřít velmi velká zadní dveře.
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Thule EuroClassic G6
Tento špičkový nosič kol s maximálními rozměry 

se vyznačuje neobyčejnou flexibilitou a nosností.

Nosiče kol na tažné zařízení

Ráfky kol se velmi snadno upevní 
pomocí popruhů s utahovacími 
přezkami.

Nosič lze uzamknout k tažnému zařízení 
a kola lze uzamknout k nosiči (zámky jsou 
součástí balení).

Odnímatelné držáky rámu mají růžici 
s omezovačem momentu utažení Thule 
AcuTight, který cvakne, jakmile je kolo 
optimálně upevněno.

Velký rozestup mezi držáky plášťů kol 
umožňuje přepravu robustních jízdních kol 
s velkým rozvorem.

Důmyslný sklápěcí mechanismus 
ovládaný nožním pedálem zaručuje 
snadný přístup do zavazadlového 
prostoru i ve chvíli, kdy jsou na 
nosiči upevněna kola.

Montáž nosiče usnadňuje nastavitelná 
spojka, kterou lze pohodlně ovládat 
jednou rukou, přičemž není zapotřebí 
velká síla.
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Thule VeloSpace 917

Thule VeloSpace
Nosiče kol na tažné zařízení

Doplňky k nosiči 
Thule VeloSpace

Bring your bike – jakékoli kolo

Thule VeloSpace je prvním skutečně všestranným nosičem jízdních kol. Byl vyvinut zejména 
pro velká a těžká kola – například elektrokola, kola se širokými pneumatikami (Fatbike) nebo 
velká sjezdová kola – funguje však stejně dobře pro městská nebo dětská kola. Díky vysoké 
nosnosti nosiče, velké vzdálenosti mezi jízdními koly, prodlouženým hliníkovým žlábkům 
na kola s ohebnými utahovacími přezkami a velmi dlouhými popruhy na kola se můžete 
spolehnout, že nosič Thule VeloSpace zvládne přepravu vašich jízdních kol bez ohledu 
na jejich typ či velikost. 

Nosič jízdních kol pro každého
Thule VeloSpace je synonymem snadného používání a pohodlí. Tento nosič pro montáž 
na tažné zařízení vyžaduje minimální zdvihání při nakládání a vykládání, proto mu dávají 
přednost majitelé těžších kol. Stejně jednoduchá je montáž a nastavení nosiče na voze; 
nosič se ihned po nasazení na tažné zařízení sám stabilizuje a lze jej správně umístit. Kola 
lze zamknout k nosiči a nosič k autu. Kufr auta je nadále přístupný, stačí nosič naklonit, 
a to i tehdy, jsou-li připevněna kola.

Více než skvělý nosič kol
Všestrannost nosiče Thule VeloSpace podtrhuje řada příslušenství zvyšujících jeho hodnotu. 
K nosiči kol lze připevnit přepravní kolečko, které usnadní jeho přemístění na vůz nebo z vozu. 
Dalším užitečným příslušenstvím je nakládací rampa, která umožní kola naložit i vyložit 
bez námahy a která je úhledně uložena na nosiči, pokud ji nepoužíváte. Po přidání lehkého 
nákladního boxu Thule BackSpace se nosič kol přemění na všestranný nosič využívající plošinu 
nosiče kol k umístění prostorného a přístupného nákladního boxu.

Thule BackSpace
9171 – Lehký a odolný nákladní box, 
který lze namontovat na záď auta 
a který umožňuje snadný přístup 
k veškeré vaší výbavě.

Přepravní kolečko Thule
9173 – Pohodlné přepravní 
kolečko, které usnadňuje 
přemístění nosiče Thule 
VeloSpace na automobil 
i z automobilu.

Nakládací rampa Thule XT
9172 – Praktická odnímatelná 
rampa pro snadné naložení a 
vyložení jízdních kol na nosiči Thule 
VeloSpace (součástí balení jsou 
kolébky pro upevnění k nosiči).
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Extra široký prostor mezi držáky plášťů 
kol (25 cm) pro nejsnadnější montáž 
robustních jízdních kol. 

Extra široké žlábky pro pláště kol umožňují 
přepravu velkých kol s rozvorem až 1 300 mm. 

Nastavitelné podtlakové přezky 
s extra dlouhými řemínky pro ráfky 
umožňují snadné upevnění kol se 
širokými pneumatikami (až 5-ti 
palcovými). 

Demontovatelné držáky rámu zaručují 
snadné upevnění kol. 

Díky stabilitě nezajištěné přípojky na tažném 
zařízení jsou montáž i nastavení nosiče před 
uzavřením zajišťovací páky snadné.

Důmyslný systém sklápění 
ovládaného nožním pedálem 
umožňuje snadný přístup do 
zavazadlového prostoru i tehdy, 
jsou-li připevněna kola.

Thule VeloSpace
Všestranný nosič na všechny typy kol – od elektrických kol 

a kol se širokými pneumatikami (Fatbike) po dětská kola.

Nosiče kol na tažné zařízení
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Thule VeloCompact 924 Thule VeloCompact 926

Thule VeloCompact
Nosiče kol na tažné zařízení

Doplňky k nosiči Thule  
VeloCompact
Thule VeloCompact adaptér pro 4. kolo
9261 – Zvyšuje přepravní kapacitu nosiče Thule VeloCompact 926 

o další jízdní kolo.

Nakládací rampa Thule
9152 – Praktická odnímatelná 

rampa pro snadné naložení 

a vyložení jízdních kol.

Umožní vám odvézt celý tým

Robustní, ale lehký nosič jízdních kol Thule VeloCompact bezpečně pojme až čtyři kola. Bude 
ideální volbou k přepravě silničních kol, horských kol, případně obou typů. Pokud potřebujete 
převážet kola s větším rozvorem, nastavení rozteče kol usnadňují vysouvací držáky plášťů kol. 
I po namontování nosiče VeloCompact a naložení kol máte díky důmyslnému pedálu přístup 
do kufru vozu. 

Snadné použití
Montáž i naložení tohoto kompaktního nosiče jízdních kol pro každodenní použití je hračka. 
Po složení je nosič dostatečně malý k uložení do kufru většiny vozů. Nakládání kol je snadné 
a pohodlné díky demontovatelným držákům rámu. Nosič Thule VeloCompact na 3 (4) 
jízdní kola je vybaven spojkou pro připevnění k tažnému zařízení nové generace, díky níž 
je nasazení na tažné zařízení jednodušší než kdy dříve. Stačí jen nasadit nosič na tažné 
zařízení a mechanismus automatické stabilizace vám umožní nosič pustit a před uzavřením 
zajišťovací páky jej náležitě nastavit. Chcete-li převážet čtyři jízdní kola, stačí použít adaptér 
pro 4. kolo (volitelné příslušenství). Nosič Thule VeloCompact na 2 jízdní kola lze snadno 
zvednout na tažné zařízení a zajistit na místě.
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Díky stabilitě v nezajištěné poloze na tažném 
zařízení je montáž i nastavení nosiče před 
zajištěním upevňovací páky snadná. 
(Thule VeloCompact 926)

Montáž nosiče usnadňuje nastavitelná 
spojka s ovládáním jednou rukou. 
(Thule VeloCompact 924)

Jednoduše vysouvatelné držáky 
plášťů kol umožňují přepravu 
jízdních kol s velkým rozvorem. 

Kola lze jednoduše upevnit pomocí 
dlouhých řemínků pro připevnění ráfků 
kol s utahovacími přezkami.

Dá se jednoduše složit a uklidit 
– vejde se do zavazadlového 
prostoru většiny vozů.

Důmyslný systém sklápění ovládaného 
nožním pedálem umožňuje snadný 
přístup do zavazadlového prostoru 
i tehdy, jsou-li připevněna kola.

Demontovatelné držáky rámu zaručují 
snadné upevnění kol.

Thule VeloCompact
Tento kompaktní a lehký nosič pro přepravu 

jízdních kol je vhodný pro každodenní použití 

a pojme až čtyři kola.

Nosiče kol na tažné zařízení
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940

Thule EuroRide

Praktický nosič kol se všemi základními funkcemi.

VLASTNOSTI
• Ručně ovládaný sklápěcí mechanismus umožňuje přístup 

do zavazadlového prostoru i ve chvíli, kdy jsou naložena kola.

• Díky rychloupínací páce je upevnění nosiče na tažné zařízení 
záležitostí několika vteřin.

• Odnímatelné držáky kol s měkkými pásky.

• Stabilní držáky rámů kol (do průměru 70 mm).

• Nosič namontovaný na tažném zařízení i kola upevněná na nosiči lze 
uzamknout pomocí příslušenství Thule uzamykatelné růžice 526.

Nosiče kol na tažné zařízení
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Nosiče kol na tažné zařízení – příslušenství

 
Přenášecí vak pro Thule EasyFold
9311 – Při přepravě a ukládání nosiče jízdních kol 
Thule EasyFold chrání vás i váš vůz před ušpiněním.

 
Adaptér pro montáž dalšího kola 
na nosič Thule EuroClassic G6
9281 – Zvyšuje přepravní kapacitu nosiče Thule 
EuroClassic G6 o další jízdní kolo.

 
Nakládací rampa Thule
9152 – Praktická odnímatelná rampa pro snadné 
nakládání a vykládání jízdních kol. Pro nosiče 
Thule EasyFold, Thule EuroClassic G6 a Thule 
VeloCompact.

 
Adaptér Thule Off-Road
9042 – Adaptér pro montáž nosičů Thule 
EuroClassic G6 na automobily s rezervními koly 
umístěnými na vnější straně.

 
 
Adaptér na rámy kol Thule
982 – Adaptér na rámy kol pro maximálně snadné 
upevňování jízdních kol s nestandardními rámy 
(např. dámských kol, kol BMX, sjezdových kol).

 
Thule růžice AcuTight Knob
528 – Příslušenství s omezovačem momentu 
utažení určené pro nosiče kol s držáky rámů, 
které se montují za zadní dveře auta. Slouží jako 
náhrada za běžnou růžici.

 
Adaptér Thule VeloCompact pro 
připevnění k vnějšímu rezervnímu 
kolu
9241 – Adaptér pro montáž nosičů Thule 
VeloCompact na automobily s rezervním kolem 
umístěným na vnější straně.

 
Thule BackSpace
9171 – Lehký a odolný nákladní box, který lze 
namontovat na nosič Thule VeloSpace na zádi 
auta a který umožňuje snadný přístup k veškeré 
vaší výbavě.

 
Přepravní kolečko Thule
9173 – Pohodlné přepravní kolečko, které 
usnadňuje přemístění nosiče Thule VeloSpace 
na automobil i z automobilu.

 
Nakládací rampa Thule XT
9172 – Praktická odnímatelná rampa pro snadné 
naložení a vyložení jízdních kol na nosiči Thule 
VeloSpace (součástí balení jsou kolébky pro 
upevnění k nosiči).

 
Adaptér Thule VeloCompact pro 
4. kolo
9261 – Zvyšuje přepravní kapacitu nosiče Thule 
VeloCompact 926 o další jízdní kolo.

 
Uzamykatelná růžice Thule
526/527 – Příslušenství k uzamykání nosiče 
s montáží na zadní stranu vozidla, které jsou 
vybaveny držáky rámů (dodáváno v sadách 
po 2 a 4 kusech).



9906
7-to-13 Pin Adapter

510-0083
120x120 mm
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Nosiče kol na tažné zařízení – příslušenství

 
Thule adaptér
9906 – Převádí elektrickou zásuvku automobilu 
s 7 póly na zásuvku se 13 póly.

 
Thule adaptér
9907 – Převádí elektrickou zásuvku automobilu 
s 13 póly na zásuvku se 7 póly.          

 
Držák na zeď Thule
9771 – Umožňuje funkční ukládání jízdních kol 
a nosičů kol.

 
3. brzdové světlo Thule
9904 – Příslušenství pro automobily v případě, 
že nosič kol zakrývá třetí brzdové světlo 
automobilu.

 
Thule Bike Stacker
5781 – Slouží k chytrému ukládání jízdních kol 
v domácnosti.

 
Systém Thule jednoho klíče  
Vyměňte všechny zámky na produktech Thule 

a používejte pro všechny jeden klíč.
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 Nosič kol na zadní dveře
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Thule BackPac

Vysoký standardní nosič s flexibilní 

konstrukcí určený pro montáž na 

užitková vozidla, mikrobusy a vozidla 

kategorie MPV (na 2–4 jízdní kola). 

VLASTNOSTI
• Pojme 2 jízdní kola, případně 3 kola při 

použití adaptéru 973-23 a 4 při použití 
adaptérů 973-23 + 973-24.

• Díky zvýšené pozici nosiče jsou zadní 
světla a RZ stále viditelné.

• Všechny součásti, které jsou v kontaktu 
s vozem a přepravovanými koly, jsou 
pogumované.

• Všechny držáky rámu je možné sejmout, 
což usnadňuje montáž kol.

Thule ClipOn High

Rychle upevnitelný skládací nosič 

na jízdní kola určený pro automobily 

s karoserií typu kombi a hatchback 

(na 2 jízdní kola). 

VLASTNOSTI  
• Díky zvýšené pozici nosiče jsou zadní 

světla a RZ stále viditelné.

• Všechny součásti, které jsou v kontaktu 
s vozem a přepravovanými koly, jsou 
pogumované.

• Všechny držáky rámu je možné sejmout, 
což usnadňuje montáž kol.

• Na zadní dveře se díky jedinečnému 
západkovému systému montuje opravdu 
snadno.

Nosič kol na zadní dveře

 
Adaptér na rámy kol Thule
982 – Adaptér na rámy kol pro maximálně snadné 
upevňování jízdních kol s nestandardními rámy 
(např. dámských kol, kol BMX, sjezdových kol).

 
Držák na zeď Thule
9771 – Umožňuje funkční ukládání jízdních kol 
a nosičů kol.

 
Adaptér Thule BackPac
Sada je nutná pro bezchybné upevnění na autě.

Nosiče kol na zadní dveře – příslušenství

 
Thule zámek
567 – Slouží k uzamknutí nosiče na jízdní kola 
Thule BackPac 973 k vozu.

 
Systém Thule jednoho klíče  
Vyměňte všechny zámky na produktech Thule 

a používejte pro všechny jeden klíč.

 
Uzamykatelná růžice Thule
526/527 – Příslušenství k uzamykání nosiče 
s montáží na zadní stranu vozidla, které jsou 
vybaveny držáky rámů (dodáváno v sadách 
po 2 a 4 kusech).







 Cyklistické brašny a nosiče 
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Cyklistické brašny a nosiče

Nosiče a koše
Patentované nosiče lze namontovat 
v podstatě na každé kolo. Jsou optimální 
volbou, ať už je vaším cílem cesta, nebo 
samotný cíl.

Výrobky k montáži na řídítka
Produkty určené k montáži na řídítka 
umožňují maximální využití prostoru díky 
montážním držákům pro dvě brašny a jiná 
příslušenství.

Postranní brašny
Postranní brašny Thule mají vše, co 
potřebujete na jakékoli cesty. Snadný 
přístup, skvělý vzhled a převratné řešení 
upínání, díky kterému bude vaše jízda na 
kole mnohem snazší.

Bring your life on two wheels. Stylový a odolný systém cyklistických nosičů a tašek Thule nabízí 
celou řadu chytrých řešení. Ideální pro dlouhé cesty nebo krátké vyjížďky. Cyklistické brašny 
a nosiče Thule zahrnují postranní brašny, nosiče i brašny na řidítka.



100062
Cobalt

100063
Chartreuse

100061
Dark Shadow

100067
Chartreuse

100066
Cobalt

100064
Dark Shadow

100010
Black

100011
Mars

100060
Zinnia

100005
Black

100006
Black

100065
Zinnia

100003
Mars

100007
Black 100055 100013  

Velká postranní brašna Thule 
Shield

Malá postranní brašna Thule 
Shield

Denní postranní brašna Thule 
Pack ’n Pedal Commuter

Velká postranní brašna Thule Pack 
’n Pedal Adventure Touring

Malá postranní brašna Thule Pack 
’n Pedal Adventure Touring

Nákupní taška Thule Pack ’n Pedal 
Tote

Brašna na nosič Thule Pack ’n 
Pedal

Brašna k připevnění na sedadlo 
Thule Pack 'n Pedal

Postranní brašny – základní údaje o řadě
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Batoh Thule Commuter

Postranní brašny – základní údaje o řadě
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Postranní brašna Thule  
Pack ’n Pedal Adventure Touring

Lehká a odolná a nepromokavá postranní brašna je 

ideální pro montáž na zadní nosič a má praktický 

upevňovací systém, díky němuž se stejně pohodlně 

vozí i nosí.

VLASTNOSTI
• Brašna má skrytý upevňovací systém, který se po sejmutí z kola sklopí, a tak 

se velmi dobře přenáší.

• Upevňovací systém je praktický a bezpečný a eliminuje vibrace při jízdě.

• V praktických vnějších průhledných kapsách lze převážet i používat 
bezpečnostní světlo.  

• Brašna je vyrobena z nepromokavého materiálu a má rolovací vrchní část, 
takže náklad bezpečně udrží v suchu.

• Reflexní proužky zlepšují viditelnost cyklisty při jízdě v noci.

• Stahovací popruh brání posouvání nákladu uvnitř brašny.

Velká postranní brašna  
Thule Pack ’n Pedal  
Adventure Touring

Malá postranní brašna  
Thule Pack ’n Pedal 
Adventure Touring

Postranní brašna Thule Shield

Tyto víceúčelové postranní brašny zaručují bezpečnost 

a ochranu s přitažlivými reflexními prvky, rolovací 

vrchní částí a voděodolné konstrukci.

VLASTNOSTI
• Svařovaná konstrukce a rolovací vrchní část uchovají obsah v suchu a 

ochrání jej před prachem.

• Upevňovací systém se spodním magnetickým uchycením je praktický 
a bezpečný a eliminuje vibrace při jízdě.

• Vysoce reflexní prvky na přední i zadní straně zaručují vynikající viditelnost.

• Bezpečnost zvyšují pohodlné lehké upevňovací body.

• Vnitřní kapsy pomáhají udržet pořádek mezi menšími předměty.

• Je opatřena uchy a odnímatelným ramenním popruhem, takže ji lze 
přenášet několika způsoby.

Velká postranní 
brašna Thule Shield

Malá postranní 
brašna Thule Shield

Postranní brašny
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Velká postranní brašna  
Thule Pack ’n Pedal  
Adventure Touring

Malá postranní brašna  
Thule Pack ’n Pedal 
Adventure Touring

Batoh Thule Commuter

Elegantní nepromokavý batoh je ideální pro dojíždění 

na kole za všech povětrnostních podmínek nebo 

přepravu vybavení na oblíbené místo.

VLASTNOSTI
• Voděodolný hlavní prostor s rolovací vrchní částí udržuje obsah v suchu.

• Pokud přilbu nepoužíváte, můžete ji bezpečně uložit do integrovaného 
upevňovacího systému pro upevnění přilby.

• Ochranu vaku zvyšuje integrovaná skvěle viditelná pláštěnka s reflexním 
potiskem.

• Tepelně tvarovaná bezpečnostní zóna SafeZone odolná proti nárazům 
chrání sluneční brýle, chytrý telefon a další křehké předměty.

• Polstrovaná odnímatelná přihrádka s kapsou s horním vkládáním pro 15” 
notebook nabízí vyšší pohodlí, protože není umístěna v prostoru za zády, 
ale v horní části vaku.

• Reflexní prvky pokrývající všechny strany zvyšují viditelnost ze všech úhlů.

Postranní brašny
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Denní postranní brašna 
Thule Pack ’n Pedal 
Commuter

Tato nepromokavá postranní brašna 

je ideální volbou pro sportovce, 

kteří na kole dojíždějí do práce či do 

školy. Má inovativní konstrukci a je 

vybavena kapsami na bezpečnostní 

světlo a pouzdrem na notebook.

VLASTNOSTI
• Brašna má skrytý upevňovací systém, který se po 

sejmutí z kola sklopí, a tak se velmi dobře přenáší.

• Upevňovací systém je praktický a bezpečný 
a eliminuje vibrace při jízdě.

• V praktických vnějších průhledných kapsách lze 
převážet i používat bezpečnostní světlo.  

• Brašna je vyrobena z nepromokavého materiálu 
a má rolovací vrchní část, takže náklad bezpečně 
udrží v suchu.

Nákupní taška Thule  
Pack ’n Pedal

Cyklistické brašny do města 

inspirované opakovaně použitelnými 

nákupními taškami. Díky pohodlným 

uchům a ramenním popruhům se 

velmi snadno promění v praktickou 

tašku do ruky či přes rameno.

VLASTNOSTI
• Brašna má široký vrchní otvor, takže se do ní 

snadno uloží i větší náklad.

• Brašna má skrytý upevňovací systém, který se po 
sejmutí z kola sklopí, a tak se velmi dobře přenáší.

• Upevňovací systém je praktický a bezpečný 
a eliminuje vibrace při jízdě.

• V praktických vnějších průhledných kapsách lze 
převážet i používat bezpečnostní světlo.  

Brašna na nosič Thule  
Pack ’n Pedal

Tato šikovná nepromokavá brašna 

nabízí úložný prostor o objemu 

11 litrů. Montuje se na přední nebo 

zadní nosič.

VLASTNOSTI
• Brašna má rolovací vrchní část a podlepené švy, 

takže náklad spolehlivě ochrání před vodou.

• V praktických vnějších průhledných kapsách lze 
převážet i používat bezpečnostní světlo.  

• Rolovací vrchní část slouží také jako držadlo pro 
přenášení.

• Jednoduchý systém suchých zipů zaručuje 
jak bezpečné upevnění, tak rychlou montáž 
a demontáž.

Brašna k připevnění  
na sedadlo Thule Pack 'n 
Pedal

Brašna k připevnění pod sedadlo 

s chytře řešeným obalem pro 

přehledné ukládání potřebného 

nářadí a snadný přístup.

VLASTNOSTI
• Možnost připevnění k prakticky jakémukoli 

sedadlu.

• Snadné připevnění pod sedadlem.

• Vnitřní obal na nářadí zajišťuje přehledné 
uspořádání.

• Prostor pro náhradní duši, nejčastěji používané 
nářadí a tlakové láhve s CO2.

Postranní brašny
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Nosiče a koše – základní údaje o řadě

Nosič Tour Rack pro upevnění 
cestovních brašen Thule Pack 'n 
Pedal

Košík Thule Pack ’n Pedal Postranní rámy Thule Pack ń 
Pedal

Magnetický držák s adaptérem 
Thule Pack ’n Pedal

Magnet a držák pro postranní 
brašny Thule Pack ’n Pedal

Sada výsuvných lišt Thule Pack ’n 
Pedal

100039 100044

100038
100050
Black

100017
100016
Black
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Nosiče a koše

Nosič Tour Rack pro upevnění 
cestovních brašen Thule Pack 'n Pedal

Patentovaný systém upevňovacích držáků pro 

nosiče funguje na prakticky jakémkoli kole, od 

celoodpružených horských kol až po kola používaná k 

dojíždění do práce nebo do školy.

VLASTNOSTI
• Obsahuje lišty pro připevnění postranních brašen.

• Patentovaný upevňovací systém se snadno zajišťuje.

• Funguje na sedlovce i na přední vidlici.

• Lze upevnit nezávisle na druhu materiálu rámu.

• Odolná konstrukce umožňuje použití při jízdě v různě náročných 
podmínkách.

• Tichá funkce bez dodatečných vibrací.

Košík Thule Pack ’n Pedal

Tento všestranně použitelný elegantní košík lze 

bezpečně upevnit na přední i zadní cyklistický nosič. 

Nabízí spoustu dalšího místa k uložení nákladu.

VLASTNOSTI
• Tento odlehčený košík umožňuje bezpečné převážení malých i větších 

nákladů (pojme až dvě nákupní tašky).

• Montáž košíku je velmi jednoduchá a postačí k ní základní nářadí.

• Upevňuje se na nosič nad předním nebo zadním kolem (nosiče se prodávají 
samostatně).

• Propracovaná konstrukce s hliníkovými prvky je velmi odolná.

• Je určena primárně pro nosiče Thule, ale namontovat ji lze v podstatě na 
jakýkoli cyklistický nosič.

100050
Black

100016
Černá
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Postranní rámy Thule 
Pack´n Pedal

Příslušenství pro cyklistický nosič 

Tour Rack Thule Pack ’n Pedal, které 

umožňuje použití postranních brašen 

prakticky jakéhokoli typu.

VLASTNOSTI
• Druhá dolní lišta umožňuje upevnění dolní 

postranní brašny a přispívá k lepší ovladatelnosti 
kola.

• Snadná instalace.

• Tichá funkce bez dodatečných vibrací.

Magnetický držák 
s adaptérem Thule Pack ’n 
Pedal

Příslušenství pro připevňování 

magnetu postranních brašen řady 

Thule Pack ’n Pedal k prakticky 

jakémukoli cyklistickému nosiči. 

VLASTNOSTI
• Sestava magnetu a držáku adaptéru Thule 

umožňuje připevnění k prakticky jakémukoli typu 
cyklistického nosiče.

• Všestranná konstrukce umožňuje použití různých 
způsobů připevnění.

• Jeden držák adaptéru je součástí příslušenství 
postranních brašen Thule, prodává se také 
samostatně.

Magnet a držák pro 
postranní brašny Thule 
Pack ’n Pedal

Náhradní nebo přídavný magnet pro 

postranní brašny řady Thule Pack ’n 

Pedal.

VLASTNOSTI
• Dolní část postranních brašen Thule Pack ’n Pedal 

lze zajistit pomocí magnetu vyrobeného z kovů 
vzácných zemin.

• Součást řešení „skrytých montážních prvků“ 
pro postranní brašny Thule Pack ’n Pedal, jehož 
patent je v řízení.

• Použitelný se všemi postranními brašnami řady 
Thule Pack ’n Pedal.

Sada výsuvných lišt Thule 
Pack ’n Pedal

Příslušenství pro cyklistický nosič 

Tour Rack Thule Pack ’n Pedal, které 

zvětší prostor pro nohy na pedálech, 

když používáte postranní brašny.

VLASTNOSTI
• Snadné připevnění k lištám cyklistického nosiče 

Tour Rack Thule Pack ’n Pedal umožňuje posunutí 
postranních brašen Thule Pack ’n Pedal™ dále k 
zadnímu konci kola.

• V případě potřeby poskytuje více prostoru pro 
nohy na pedálech.

• Umožňuje použití na cyklistickém nosiči Tour 
Rack Thule Pack ‘n Pedal.

Nosiče a koše
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Výrobky k montáži na řídítka – základní údaje o řadě

Držák světla Thule Pack ’n Pedal

Držák na smartphone Thule Pack 
’n Pedal

Držák videokamery Thule Pack ’n 
Pedal

Základní brašna na řídítka Thule 
Pack ’n Pedal

Cyklistická peněženka Thule Pack 
'n Pedal

Pouzdro pro iPad/mapy Thule 
Pack ń Pedal

Brašna na řídítka Thule Pack ń 
Pedal

Držák na řídítka Thule Pack ń 
Pedal
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Držák na smartphone 
Thule Pack ’n Pedal

Pomocí tohoto držáku lze na držák 

na řídítka Thule upevnit takřka 

jakýkoli chytrý telefon. Cyklista tak 

může i na cestě pohodlně pracovat 

s navigací i dalšími aplikacemi.

VLASTNOSTI
• Přizpůsobitelné postranice telefon spolehlivě 

ukotví a zároveň umožňují snadný přístup ke 
všem portům a ovládacím prvkům.

• Držák lze otočit o 360°, takže je telefon možné 
upevnit na šířku i na výšku.

• Pogumované plochy brání vyklouznutí telefonu.

• Držák je kompatibilní prakticky se všemi chytrými 
telefony o šířce až 90 mm, s pouzdrem i bez něj.

Držák videokamery Thule 
Pack ’n Pedal

Díky tomuto pomocníkovi na 

držák na řídítka Thule bezpečně 

upevníte akční kameru, abyste mohli 

zaznamenat svá dobrodružství, 

a ještě vám zbyde dost místa na další 

příslušenství Thule.

VLASTNOSTI
• Tento odolný držák zaručí, že kamera zůstane 

na svém místě i při jízdě v tom nejnáročnějším 
terénu. 

• Kamera se na držák jednoduše nacvakne – na její 
upevnění i sejmutí stačí několik vteřin.

• Kameru je možné ukotvit několika způsoby, aby 
jezdci nepřekážela a umožnila zachytit všechny 
odvážné kousky.

• Držák je ideálně uzpůsoben pro kamery GoPro®. 
Spolu s ním se však dodávají i nalepovací 
adaptéry, díky kterým se může použít pro 
prakticky všechny akční kamery.

Základní brašna na řídítka 
Thule Pack ’n Pedal

Do této kompaktní nepromokavé 

brašny o objemu 9 litrů cyklista 

snadno uloží všechno, co potřebuje 

mít při ruce.

VLASTNOSTI
• Brašna je vyrobena z nepromokavého materiálu 

a má rolovací vrchní část, takže náklad bezpečně 
udrží v suchu.

• Do praktického očka na přední části brašny lze 
upevnit bezpečnostní světlo.

• Reflexní proužky zlepšují viditelnost cyklisty při 
jízdě v noci.

• Rolovací vrchní část slouží také jako držadlo pro 
přenášení.

Výrobky k montáži na řídítka

Držák na řídítka Thule  
Pack´n Pedal

Systém pro montáž na řídítka, jehož 

patent je v řízení, zahrnuje držáky 

pro připevnění dvou příslušenství 

– jednoho směřujícího dopředu a 

jednoho směřujícího k jezdci.

VLASTNOSTI
• Nezbytný doplněk pro cyklistu, který chce plně 

využít místo na řídítkách.

• Plně nastavitelná elegantní kruhová konstrukce.

• Snadné upevňování i odnímání brašen a 
příslušenství.
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Držák světla Thule  
Pack ’n Pedal

Pomocí tohoto držáku 

s jednoduchým systémem montáže 

na kolo snadno a úhledně upevníte 

světlo, baterii i kabely.

VLASTNOSTI
• Elegantně pojme světlo, baterii i kabely.

• Montáž i demontáž držáku trvá jen několik 
sekund, a tak s sebou cyklista odcházející od 
zaparkovaného kola může snadno vzít i své drahé 
světlo.

• Držák lze použít prakticky pro jakýkoli typ světla 
a baterie.

Pouzdro pro iPad/mapy 
Thule Pack ´n Pedal

Skvělý doplněk pro vyjížďky na kole 

i pro montáž na rotoped. Dokonale 

pojme standardní tablet Apple iPad 

nebo jakýkoli tablet o velikosti 10”. 

VLASTNOSTI
• Snadný přístup a použití díky průhlednému krytu.

• Nepropustná ochrana proti povětrnostním 
podmínkám.

• Snadné připevňování a vyjímání do/ze 
západkového systému příslušenství pro montáž 
na řídítka z řady Thule Pack ’n Pedal.

• Vhodné i pro standardní papírové mapy.

Brašna na řídítka Thule 
Pack ´n Pedal

Jedinečný aerodynamický design 

oceníte zejména při ukládání 

předmětů, jako například fotoaparátu 

nebo výživových doplňků, které 

chcete mít během jízdy vždy po 

ruce.

VLASTNOSTI
• Dvojitý otvor umožňuje snadný přístup během 

jízdy i po sejmutí z kola.

• Snadné připevňování a vyjímání do/ze 
západkového systému příslušenství pro montáž 
na řídítka z řady Thule Pack ’n Pedal.

• Vodotěsný, a přesto prodyšný základní materiál.

• Včetně potahu pro ochranu před deštěm.

Cyklistická peněženka 
Thule Pack 'n Pedal

Organizér pro ukládání mobilního 

telefonu, klíčů a jiných drobných 

předmětů.

VLASTNOSTI
• Snadný přístup k aplikacím GPS díky 

průhlednému krytu.

• Snadné připevňování a vyjímání do/ze 
západkového systému příslušenství pro montáž 
na řídítka z řady Thule Pack ’n Pedal.

• Včetně potahu pro ochranu před deštěm.

Výrobky k montáži na řídítka
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Sportovní přepravní zavazadla

Kufry na přepravu jízdních kol
Díky kufrům z ucelené kolekce značky 
Thule je nyní přeprava kol snazší než kdy 
předtím.

Vezměte svůj aktivní život na cesty. Sportovní přepravní zavazadla Thule vám umožní vzít 
své sportovní vybavení všude, kam zamíříte.  Ideální pro leteckou přepravu, můžete se 
spolehnout, že se vaše výstroj dostane bezpečně tam, kam chcete, a vy můžete dělat, co 
máte rádi.
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Thule RoundTrip Traveler

Tento lehký kufr na jízdní kolo 

kombinuje pevný a odolný vnější 

obal s integrovaným systémem 

uchycení kola, který zaručuje snadné 

a bezpečné cestování.

VLASTNOSTI
• Externí kapsy slouží k uložení a ochraně kol 

(o průměru do 29") během přepravy.

• Blok na vidlici udržuje jízdní kolo při přepravě 
bezpečně ve vzpřímené poloze.

• Kolečka a několik vnějších madel usnadňují 
manévrování se zavazadlem během cest.

• Několik vnitřních kapes umožňuje při přepravě 
uložit volné předměty a brání jim ve vypadnutí do 
prostoru kola.

Kufry na přepravu jízdních kol

Thule RoundTrip Pro

Tento lehký kufr s integrovaným montážním stojanem 

podstatně usnadní cestování s jízdním kolem.

VLASTNOSTI
• Integrovaný montážní stojan je možné použít nejen při sestavování kola, ale 

také jako praktický držák. Výrazně usnadňuje smontování a rozkládání kola.

• Kufr má kolečka a držadla, takže se velmi jednoduše posouvá a přepravuje.

• Je velmi lehký a také skladný, protože boční panely i rám lze složit.

• Odolný nylonový plášť napnutý na hliníkovém rámu Click-Rail kolo 
spolehlivě chrání před poškozením při přepravě.

• Spolu s kufrem se dodávají také adaptéry na kola s 15mm a 20mm průchozí 
osou.

• Nylonové vaky na kola brání přímému kontaktu kol a rámu. 

Thule RoundTrip Transition 

S tímto prvotřídním pevným kufrem 

s integrovaným pracovním stojanem 

je převážení kol bezproblémové 

a pohodlné.

VLASTNOSTI
• Konstrukce ABS a hliníkový rám ClickRail 

poskytují jízdnímu kolu během cesty optimální 
úroveň ochrany.

• Integrovaný stojan na kolo lze použít také jako 
praktický držák a montážní stojan.

• Nylonové vaky na kola brání přímému kontaktu 
kol a rámu.

• Do kufru lze uložit i kola, a tak je přeprava 
opravdu snadná.
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 Vozíky za kolo a cyklosedačky
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Vozíky za kolo a cyklosedačky

Multifunkční sportovní vozíky 
Procházejte se, běhejte, vydejte se na pěší 
výlet nebo na běžky! S multifunkčními 
dětskými vozíky, které nabízejí maximální 
výkon a všestrannost, si společně se svými 
dětmi můžete oblíbené aktivity užívat po 
celý rok. 

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. A až 
dorazíte do cíle, můžete vozík snadno 
přestavit na sportovní kočárek a pohodlně 
absolvovat i druhou část rodinného 
programu.

Dětské cyklosedačky
Bezpečné, snadno použitelné a pohodlné 
řešení pro rodinné výlety na kole. Ukažte 
svým dětem už v útlém věku, jak krásná je 
cesta krajem na dvou kolech. Zadní dětská 
cyklosedačka Thule se snadno používá 
a zajišťuje bezpečí i potřebné pohodlí na 
krátkých cestách i dlouhých výpravách.

Vypravte se na projížďku na kole i s dětmi. Díky Thule je snadné a zábavné, sdílet své 
nadšení pro cyklistiku se svými dětmi. Výrobky Thule, od multifunkčních sportovních 
vozíků, přes vozíky za kolo po zadní či přední cyklosedačky, jsou bezpečné, snadno 
použitelné a pohodlné na krátkých i dlouhých trasách.
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 Multifunkční sportovní vozíky 

5 aktivit. 4 roční 
období. 1 vozík. 

 
Buďte aktivní v přírodě i se svou rodinou při činnostech, které 
milujete. Díky dětským vozíkům Thule Chariot můžete vzít své 
dítě v podstatě kamkoli po celý rok: jízda na kole, chůze, kondiční 
běh, běžky nebo pěší túry. Vozíky jsou navrženy tak, aby vynikaly 
při všech vašich oblíbených činnostech; můžete si je tak užít 
naplno.

 Ochrana vašeho nejdrahocennějšího 
nákladu

 Nic není důležitější než vaše děti. Vozíky Thule Chariot, díky in-
tegrované ochraně proti převrácení, pětibodovému bezpečnost-
nímu dětskému postroji a konstrukci ze špičkových materiálů, 
jsou navrženy tak, aby uchránily vaše děti před jakýmkoli nebez-
pečím. A vy si díky tomu můžete užívat skvělé chvíle v přírodě se 

svou rodinou. 
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Multifunkční sportovní vozíky - Line at-a-Glance

Thule Chariot Chinook Thule Chariot CX Thule Chariot Cougar

Thule Chariot Corsaire

Thule Chariot Cheetah

Thule Chariot Captain



EN 1888
EN 15918

ASTM F833
ASTM F1975

SOR/85-379

6262

Thule Chariot Chinook
Multifunkční sportovní vozíky 

Thule Chariot Chinook je ideální 
městský průzkumník
Thule Chariot Chinook je navržen pro rodiče 
požadující vysoce funkční vozík, který jim současně 
umožní pokračovat v aktivním životním stylu. Thule 
Chariot Chinook je vybaven nezbytnými funkce-
mi, které zvyšují pohodlí vašich dětí na maximum, 
například polohovatelnou sedačkou, kterou lze 
použít v režimu sportovního kočárku i v režimu 
vozíku za kolo, nastavitelným odpružením zaruču-
jícím hladkou jízdu nebo kryty, které lze nastavit do 
všech povětrnostních podmínek – slunečno, déšť, 
sníh nebo vítr. Thule Chariot Chinook je vybaven 
dalšími funkcemi, které podstatně rozšiřují možnosti 
jeho využití – například adaptér na dětskou autose-
dačku, který umožňuje používat vozík v podstatě od 
narození dítěte, volně otočné přední kolo k vycház-
kám a kondičnímu běhu nebo možnost složení 
jednou rukou, která usnadňuje jeho přepravu.

Cyklistický set Thule
Přestavte svůj dětský 
vozík Thule na luxusní 
přívěsný vozík za kolo. 

Držák Thule Console 
Doplňte svůj dětský 
vozík Thule kapsou 
na zip a vestavěným 
držákem na kelímek.

Set Thule pro běžky a 
pěší turistiku
Přestavte svůj dětský vozík 
Thule na tažný vozík pro 
pěší turistiku nebo na saně, 
s nimiž můžete vyrazit na 
běžkařský výlet.

Doplňky k 
dětskému vozíku 
Thule Chariot Chinook

ODPOVÍDÁ TĚMTO MEZINÁRODNÍM BEZPEČNOSTNÍM NORMÁM
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Thule Chariot Chinook
Thule Chariot Chinook je městský průzkumník, vozík do 
každého terénu s množstvím funkcí pro kočárek. To z 
něj dělá skvělou volbu pro každodenní klidné vycházky. 
Včetně otočného předního kola s možností aretace

Multifunkční sportovní vozíky 

Otočné přední kolo s 
možností aretace pro snadný 
přechod z procházky na 
kondiční běh

Snadné složení jednou 
rukou

Příslušenství pro děti do 1 roku 
věku zahrnuje adaptér na 
dětskou autosedačku, přídavný 
nosič Cargo Bag, oporu hlavy.

Snadné složení jednou 
rukou

Přední kolo lze při použití 
vozíku za jízdním kolem složit 
nebo odpojit.

Nastavitelné odpružení pro 
hladkou a stabilní jízdu

Plně větrací bočnice pro 
regulaci teploty
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Thule Chariot CX
Multifunkční sportovní vozíky 

Doplňky k 
dětskému vozíku 
Thule Chariot CX

Thule Chariot CX je špičkový dětský 
vozík pro ty, kteří žádají nejen 
komfort, ale i styl a nejmodernější 
technologie
Thule Chariot CX, který je navržen pro aktivní 
rodiče a jejich dobrodružství v přírodě, umožňuje 
stylovou přepravu dětí. Thule Chariot CX je vybaven 
funkcemi, které zvyšují pohodlí vašeho dítěte na 
maximum, například nastavitelným odpružením 
zaručujícím hladkou jízdu, polstrovanou vložku 
sedačky zvyšující pohodlí nebo odnímatelnými 
kryty, které lze nastavit do všech povětrnostních 
podmínek – slunečno, déšť, sníh nebo vítr. 
Platí přece, že šťastné dítě vám zaručí skvělou 
náladu. Thule Chariot CX kromě pohodlí přináší i 
možnost sportovat opravdu naplno – dynamické 
kotoučové brzdy zaručující rychlé a přesné brzdění, 
polohovatelná ergonomická rukojeť nebo pláště 
Schwalbe s nízkým valivým odporem.

Kočárkový set Thule
Přestavte svůj dětský 
vozík Thule na 
sportovní kočárek do 
každého počasí.

Set Thule pro kondiční 
běh 
Přestavte svůj dětský 
vozík Thule na ideální 
sportovní kočárek pro 
kondiční běh.

Set Thule pro běžky a 
pěší turistiku
Přestavte svůj dětský vozík 
Thule na tažný vozík pro 
pěší turistiku nebo na saně, 
s nimiž můžete vyrazit na 
běžkařský výlet.

ODPOVÍDÁ TĚMTO MEZINÁRODNÍM BEZPEČNOSTNÍM NORMÁM
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Thule Chariot CX
Vozík Thule Chariot CX je špičkovým řešením pro velmi aktivní rodiny, které žádají 
nejen komfort, ale i styl a nejmodernější technologie. Včetně cyklistického setu

Multifunkční sportovní vozíky 

Aerodynamický tvar podporuje 
univerzální sportovní využití

Nastavitelné odpružení 
pro hladkou a stabilní jízdu 

Držáky Click n’ Store™ k uložení 
sady pro přestavbu přímo na vozík

Ergonomická řídítka jsou 
ideální pro kondiční běh

Kotoučové brzdy zvyšují kontrolu 
při brzdění ve strmém terénu.

Plně větrací bočnice pro 
regulaci teploty

Příčná tyč na příslušenství pro 
upevnění dalšího příslušenství

Odnímatelné polstrované 
sedadlo pro pohodlí dítěte
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Multifunkční sportovní vozíky 

Thule Chariot Cougar 

Thule Chariot Cougar je všestranný sportovní 
vozík, který nabízí skvělý poměr funkcí a výkonu 
a proto patří k nejoblíbenějším modelům 
z našeho sortimentu. Včetně cyklistického setu

• Aerodynamický tvar podporuje univerzální sportovní využití.

• Příčná tyč na příslušenství pro upevnění dalšího příslušenství

• Nastavitelné odpružení pro hladkou a stabilní jízdu

• Nastavitelná řídítka HeightRight™ pro pohodlí rodičů

• Držáky Click n’ Store™ k uložení sady pro přestavbu přímo na 
vozík

• Částečně větrací bočnice pro regulaci teploty

Thule Chariot Cheetah  

Thule Chariot Cheetah je sportovec lehké váhové 
kategorie a perfektní tréninkový partner pro 
každého atleta se závazky. Včetně cyklistického 
setu

• Odlehčený vozík zaručuje snadnou ovladatelnost.

• Aerodynamický tvar podporuje univerzální sportovní využití.

• Nastavitelná řídítka HeightRight™ pro pohodlí rodičů

• Příčná tyč na příslušenství pro upevnění dalšího příslušenství
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Multifunkční sportovní vozíky 

Thule Chariot Captain 

Thule Chariot Captain je odolný, robustní 
a prostorný vozík do nepohody, ve kterém 
bez problémů přepravíte i těžší náklad. Včetně 
cyklistického setu.

• Masivní plastová podlážka přišroubovaná k podvozku přispívá k 
jeho extrémní robustnosti.

• Nastavitelné odpružení pro hladkou a stabilní jízdu

• Extra úložný prostor pro převoz nákladu

Thule Chariot Corsaire 

Thule Chariot Corsaire je vytrvalec, který bude 
skvělým společníkem pro zaneprázdněnou 
rodinu při každodenním dojíždění i při dlouhých 
cyklistických výpravách. Včetně cyklistického 
setu

• Zvětšená kabina, v níž mají děti dostatek místa

• Extra úložný prostor pro převoz nákladu

• Nastavitelné odpružení pro hladkou a stabilní jízdu

• Nastavitelná řídítka HeightRight™ pro pohodlí rodičů

• Částečně větrací bočnice pro regulaci teploty
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Závěsné lůžko Thule Infant Sling 
20101000 - Čalouněné závěsné lůžko zajišťující 

boční oporu a maximální stabilitu vašeho dítěte.     

 
Opora hlavy a trupu Thule Baby 
Supporter
20101001 - Čalouněné boky spolu s opěrkou 

hlavy zajišťují pohodlnou polohu vašeho dítěte 

vsedě. (Věk – 6 až 18 měsíců)   

 
Fusak Thule Bunting bag 
20101002 - Tepelná izolace udrží vaše dítě v 

teple. S flísovou podšívkou a nastavitelnou 

kapucí. (Věk – od narození do 2 let)   

 
Nákladní nosič Thule Cargo Rack 
 - Doplňte svůj dětský vozík Thule praktickým 

úložným prostorem.

 
Držák Thule Console 
Doplňte svůj dětský vozík Thule kapsou na zip a 

vestavěným držákem na kelímek.

 
Kryt pro uskladnění Thule
20100784 - Tento odolný textilní kryt chrání 

dětský vozík Thule, když ho zrovna nepoužíváte. 

 
Pláštěnka Thule
 Pláštěnka k ochraně vašeho dětského vozíku 

Thule před deštěm.            

 
Brzda Thule k setu pro kondiční 
běh
Doplňte svůj dětský vozík Thule se setem Thule 

pro kondiční běh o ručně ovládanou brzdu.

 
Držák na kelímek Thule
20100782 - Zapomeňte na vylité nápoje a 

vychutnejte si své oblíbené pití díky držáku na 

kelímek Thule.

 
Držák láhve Thule
20100781 - Připevněte si láhev s vodou pohodlně 

ke svému dětskému vozíku Thule.

 
Závěs Thule ezHitch™
20100796/20110720 - Umožňuje připojení vašeho 

dětského vozíku Thule k druhému jízdnímu kolu.     

Multifunkční sportovní vozíky 

 
Cyklistické adaptéry Thule
Zaručte kompatibilitu dětského vozíku za kolo 

Thule s jízdními koly vybavenými 12mm průchozí 

osou.
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 Vozíky za kolo 

Thule Coaster

Thule Coaster je odolný, bezpečný a pohodlný 
dětský vozík za kolo, který v cíli své cesty snadno 
proměníte v praktický kočárek.

• S vozíkem se dodává 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™ rodičům nabízejí maximální 
komfort.

Vozíky za kolo
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Závěsné lůžko Thule Infant Sling 
20101000 - Čalouněné závěsné lůžko zajišťující 

boční oporu a maximální stabilitu vašeho dítěte.     

(Věk – 1 až 10 měsíců)

 
Opora hlavy a trupu Thule Baby 
Supporter
20101001 - Čalouněné boky spolu s opěrkou 

hlavy zajišťují pohodlnou polohu vašeho dítěte 

vsedě.(Věk – 6 až 18 měsíců)   

 
Fusak Thule Bunting bag 
20101002 - Tepelná izolace udrží vaše dítě v 

teple. S flísovou podšívkou a nastavitelnou 

kapucí.  (Věk – od narození do 2 let)   

 
Závěs Thule ezHitch™
20100796/20110720 - Umožňuje připojení vašeho 

dětského vozíku Thule k druhému jízdnímu kolu.     

 
Kryt pro uskladnění Thule
20100784 - Tento odolný textilní kryt chrání 

dětský vozík Thule, když ho zrovna nepoužíváte. 

 
Pláštěnka Thule – vozíky Coaster
20110700 -  Pláštěnka, která dětský vozík Thule 

za kolo spolehlivě ochrání před deštěm

 
Cyklistické adaptéry Thule
Zaručte kompatibilitu dětského vozíku za kolo 

Thule s jízdními koly vybavenými 12mm průchozí 

osou, nábojem se zabudovanou převodovkou 

nebo 3D patky. Podrobnější informace najdete v 

Průvodci cyklistickými adaptéry Thule na webu 

Thule.com.

Vozíky za kolo



72

 Dětské cyklosedačky
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Dětské cyklosedačky - Line at-a-Glance

Thule RideAlong Thule RideAlong Mini
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Dětské cyklosedačky

Thule RideAlong

Thule RideAlong je bezpečná a intuitivně 
a snadno použitelná dětská cyklosedačka 
k montáži nad zadní kolo, jež využívá chytré 
inovace a díky níž budou vaše každodenní 
cesty s dítětem i vyjížďky do přírody mnohem 
pohodlnější než dosud.

• Sedačka má nastavitelné polstrované popruhy, díky nimž bude 
dítě v maximálním bezpečí a jako v bavlnce.

• Systém odpružení DualBeam tlumí nárazy a zaručuje pohodlí 
dítěte během jízdy.

• Sedačku lze sklápět jednou rukou, a to až o 20°. K dispozici je 
pět různých variant nastavení náklonu.

• Díky řemínkům k uchycení bot, které lze uvolnit a utáhnout 
jednou rukou, a díky možnosti nastavení opěrek nohou je 
sedačka velmi praktická a roste spolu s dítětem.

• Sedačka má univerzální rychloupínací držák, pomocí něhož se 
na kolo upevní během několika sekund a stejně rychle sejme. Lze 
ji namontovat na většinu rámů kol (kulaté rámy o průměru 27,2–
40 mm a oválné rámy s profilem o velikosti max. 40 x 55 mm).

Thule RideAlong Mini

Z cyklosedačky uvidí dítě svět z úplně nového 
úhlu. Tato přední dětská sedačka má intuitivní 
design, který mu zaručí pohodlnou a zábavnou 
jízdu.

• Sedačka má nastavitelné polstrované 5bodové popruhy, které 
lze snadno přizpůsobit a díky nimž je dítě v maximálním bezpečí 
a jako v bavlnce.

• Díky řemínkům k uchycení bot, které lze uvolnit a utáhnout 
jednou rukou, a díky snadno použitelným a nastavitelným 
opěrkám nohou roste sedačka spolu s dítětem.

• Sedačka se upevní během několika sekund a stejně rychle sejme 
díky univerzálnímu rychloupínacímu držáku, který umožňuje 
montáž na kola s běžným představcem i představcem typu 
ahead.

• Díky rychloupínacímu držáku opatřenému bezpečnostním 
indikátorem budete mít vždy jistotu, že je sedačka správně 
upevněna.

• Dítě rychle zajistěte pomocí popruhu s bezpečnostní přezkou 
s velkými tlačítky, kterou dítě nedokáže uvolnit.

• Dítě se může během jízdy držet měkké přední zábrany.
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V
ozíky za ko

lo a cyklo
sed

ačky

Dětské cyklosedačky

 
Rychloupínací držák pro 
cyklosedačku Thule RideAlong 
Mini
100201 - Díky dalšímu rychloupínacímu držáku 

je cyklosedačku Thule RideAlong Mini možné 

rychle přemístit na jiné kolo. 

 
Štít pro cyklosedačku Thule 
RideAlong Mini
100405 - Čirý štít pro cyklosedačku Thule 

RideAlong Mini, vyrobený z odolného a zcela 

průhledného materiálu, dítě během jízdy ochrání 

před větrem a hmyzem. 

 
Měkká vložka přední zábrany pro 
cyklosedačku Thule RideAlong 
Mini
100406 - Měkká poduška, o kterou si dítě během 

jízdy může pohodlně opřít hlavu. 

 
Rychloupínací držák Thule 
RideAlong cyklosedačka 
100200 - Cyklosedačku Thule RideAlong lze 

s použitím dalšího rychloupínacího držáku 

snadno převézt mezi několika koly.

 
Adaptér pro montáž na kolo 
s nízkým sedlem cyklosedačka 
Thule RideAlong
100300 - Umožňuje montáž cyklosedačky Thule 

RideAlong na kolo s nízko nastaveným sedlem.

 
Měkké vložky cyklosedačka 
RideAlong
 - Pořiďte si na cyklosedačku Thule RideAlong 

náhradní dvoubarevnou vložku podle svého 

vkusu.

 
Měkká vložka pro cyklosedačku 
Thule RideAlong Mini
 - Pomocí náhradní dvoubarevné vložky můžete 

cyklosedačku Thule RideAlong Mini vyladit do 

svých oblíbených barev.
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Technické úd
aje

Střešní nosiče kol – technické údaje

Název Thule ProRide Thule FreeRide Thule Sprint Thule ThruRide Thule OutRide

Kat. č. (SKU) 598 532 569 565 561

Nosnost (kg) 20 17 17 17 17

Rozměry výrobku (D x Š x V cm) 145 x 32 x 9 149 x 21 x 8 127 x 20 x 10 135 x 15 x 10 137 x 22 x 8

Hmotnost výrobku (kg) 4,2 3,5 4,1 2,7 2,5

Vhodný pro rozměry rámu (mm)

Rám s kulatými trubkami 
22–80 mm, 

rám s oválnými trubkami 
max. 80 x 100 mm.

Rám s kulatými trubkami 
22–70 mm, 

rám s oválnými trubkami 
max. 65 x 80 mm.

Vše Vše Vše

Vhodný pro rozměry kol Až 3", 
3–5" s příslušenstvím 5981

Až 3" Až 3" Až 3" Až 3"

Kompatibilní s rychloupínacími osami Vše Vše 12 – 20 mm
20 mm 

15 mm s příslušenstvím 5611

Vhodné pro střešní nosiče 
s T-drážkami 20 x 20 mm • • • • •

Vhodné pro střešní nosiče 
s T-drážkami 24 x 30 mm s příslušenstvím 8891 s příslušenstvím 8893 s příslušenstvím 8894 s příslušenstvím 8894 s příslušenstvím 8893

Použitelný s tyčemi Thule SquareBar s příslušenstvím 8895 • •

Kompatibilní se systémem jednoho 
klíče • • • • •

Možnost zajištění zámkem – kolo 
k nosiči kol/nosič kol k vozu • • • • •

Schválen zkouškou TÜV • • • • •

Vyhovuje normám City Crash • • • • •
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Nosiče kol na tažné zařízení – technické údaje

Název Thule EasyFold Thule EuroClassic G6 Thule VeloSpace Thule VeloCompact Thule EuroRide

Kat. č. (SKU) 931 928 929 917 924 926 940

Max. počet jízdních kol 2
2 

(3 s příslušenstvím 
9281)

3 
(4 s příslušenstvím 

9281)
2 2

3 
(4 s příslušenstvím 

9261)
2

Nosnost (kg) 60 51 60 60 46 60 36

Max. hmotnost jízdního kola (kg) 30 25 25 30 25 25 20

Rozměry výrobku (D x Š x V cm) 
61 x 124 x 66 

(61 x 32 x 68 ve 
složeném stavu)

45 x 139 x 84 
(76 x 139 x 33 ve 
složeném stavu)

63 x 139 x 84 
(76 x 139 x 30 ve 
složeném stavu)

67 x 134 x 81 
(75 x 134 x 28 ve 
složeném stavu)

56 x 130 x 76 
(66 x 106 x 30 ve 
složeném stavu)

74 x 126 x 80 
(74 x 103 x 35 ve 
složeném stavu)

58 x 105 x 75 
(67 x 105 x 25 ve 
složeném stavu)

Hmotnost výrobku (kg) 16,9 17,6 20,7 18,4 14,1 18,9 14

Vhodný pro rozměry rámu (mm) 20-80 20-80 20-80 20-80 20-80 20-80 20-70

Snímatelné držáky rámů kol • • • • • •

Rozvor kol (cm) 22 22 19 25 19 19 17

Montáž kola na nastavitelné držáky Utahovací přezky Utahovací přezky Utahovací přezky Utahovací přezky Nastavitelné pásky

Sklápění s jízdními koly Nožní pedál Nožní pedál Nožní pedál Nožní pedál Ručně ovládané

Nakládací rampa s příslušenstvím 9152 s příslušenstvím 9152 s příslušenstvím 9172 s příslušenstvím 9152

Vhodný pro vozy s vně umístěnou 
rezervní pneumatikou s příslušenstvím 9042 s příslušenstvím 9241

Zadní světla • • • • • • •

Elektrická zásuvka tažného zařízení

13-pólový konektor 
(7-pólový 

konektor s nástavcem 
9906)

13-pólový konektor (7-pólový konektor 
s nástavcem 9906)

13-pólový konektor 
(7-pólový 

konektor s nástavcem 
9906)

13-pólový konektor (7-pólový konektor 
s nástavcem 9906)

13-pólový konektor 
(7-pólový konektor 

s nástavcem 
9906)

Kompatibilní se systémem jednoho 
klíče • • • • • • •

Možnost uzamknutí kola ke střešnímu 
nosiči • • • • • • s příslušenstvím 

526/527/528

Možnost uzamknutí střešního nosiče 
k vozu • • • • • • •

Schválený zkouškami TÜV/EuroBE • •

Vyhovuje normám City Crash • • • • • • •
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Podrobnosti týkající se různých modelů automobilů naleznete v Průvodci produkty 
Thule nebo na stránkách www.thule.com.

Nosič kol na zadní dveře – technické údaje

Název Thule BackPac Thule ClipOn High

Kat. č. (SKU) 973 9105 9106

Max. počet jízdních kol

2 (3 při použití adaptéru 
973-23, 4 při použití 
adaptérů 973-23 + 

973-24)

2 2

Nosnost (kg) 60 30 30

Max. hmotnost jízdního kola (kg) 15 15 15

Rozměry výrobku (D x Š x V cm) 
75 x 141 x 154 
(45 x 97 x 154  

ve složeném stavu)

63 x 144 x 97 
(24 x 97 x 116  

ve složeném stavu)

69 x 143 x 112 
(24 x 97 x 126  

ve složeném stavu)

Hmotnost výrobku (kg) 15 11,5 12,5

Vhodný pro rozměry rámu (mm) 22-80 22-80 22-80

Snímatelné držáky rámů kol • • •
Vhodný pro rozměry kol Až 3" Až 3"

Kompatibilní se systémem  
jednoho klíče • • •

Možnost uzamknutí kola 
ke střešnímu nosiči • • •

Možnost uzamknutí střešního nosiče 
k vozu s příslušenstvím 567

Přístup do zavazadlového prostoru 
vozu s namontovaným nosičem • • •

Vyhovuje normám City Crash • • •



Postranní brašny – technické údaje

Název produktu

Velká postranní 
brašna Thule Pack 
’n Pedal Adventure 

Touring

Malá postranní brašna 
Thule Pack ’n Pedal 
Adventure Touring

Batoh Thule 
Commuter

Denní postranní 
brašna Thule Pack ’n 

Pedal Commuter

Brašna k připevnění 
na sedadlo Thule Pack 

'n Pedal

Brašna na nosič Thule 
Pack ’n Pedal

Thule Shield  
Velká postranní 

brašna

Thule Shield  
Malá postranní brašna

Nákupní taška Thule 
Pack ’n Pedal Tote

Kat. č. (SKU)

Barva

100005
Black

100060
Zinnia

100006
Black

100065
Zinnia

100070
Black

100010
Black

100011
Mars

100013
Black

100055
Black

100063
Chartreuse

100062
Cobalt
100061

Dark Shadow

100064
Dark Shadow

100066
Cobalt

100067
Chartreuse

100003
Mars

100007
Black

Objem 26 l 15,5 l 24 l 18 l 0,75 l 11 l 24 l 14 l 26,5 l

Hmotnost 1.5 kg 1.32 kg 1.16 kg 1.5 kg 0.14 kg 0.55 kg 1.1 kg 0.9 kg 1.27 kg

Rozměry V x Š x H 17 x 30 x 60 12 x 29 x 51 17 x 38 x 48 14 x 40 x 59 9 x 10 x 17 14 x 32.5 x 36.5 15.2 x 33 x 43.2 14 x 25.4 x 31.1 20 x 30 x 40

Vodotěsné provedení IPX5 IPX5 IPX4 IPX5 Nepromokavý IPX4 IP54 IP54 Nepromokavý 

Materiály Bez obsahu PVC Bez obsahu PVC -

Vysokopevnostní nylon 
potažený TPU (bez 

obsahu PVC) 
Bez obsahu PVC 

Vysokopevnostní nylon 
potažený TPU (bez 

obsahu PVC) 
420D Nylon 420D Nylon Bez obsahu PVC 

Záruka 5 let 5 let 5 let 5 let 5 let 5 let 5 let 5 let 5 let

Různé Prodává se jednotlivě. Prodává se jednotlivě. - Prodává se jednotlivě. - - Prodává se v párech. Prodává se v párech. -
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Název produktu

Nosič Tour Rack pro 
upevnění cestovních 
brašen Thule Pack 'n 

Pedal

Košík Thule Pack ’n 
Pedal

Postranní rámy Thule 
Pack´n Pedal

Magnet a držák pro 
postranní brašny 

Thule Pack ’n Pedal

Magnetický držák 
s adaptérem Thule 

Pack ’n Pedal

Sada výsuvných lišt 
Thule Pack ’n Pedal

Kat. č. (SKU)

Barva

100016
Black

100050
Black

100017 100039 100038 100044

Objem - 26,5 l

Hmotnost 0.99 kg 1.2 kg 0.43 kg - - -

Záruka 5 let 5 let 5 let 5 let 5 let 5 let

Nosnost
25 kg na horní ploše / 

18 kg na boku 

Materiály Hliník/plast Hliník/plast Hliník/plast Hliník/plast Hliník/plast Hliník/plast

Nosiče a koše – technické údaje



Název produktu Držák na řídítka Thule 
Pack ´n Pedal

Cyklistická peněženka 
Thule Pack 'n Pedal

Brašna na řídítka 
Thule Pack ´n Pedal

Pouzdro pro iPad/
mapy Thule Pack ´n 

Pedal

Základní brašna na 
řídítka Thule Pack ’n 

Pedal

Držák videokamery 
Thule Pack ’n Pedal

Držák na smartphone 
Thule Pack ’n Pedal

Držák světla Thule 
Pack ’n Pedal

Kat. č. (SKU)

Barva

100037 100004
Black

100012
Black

100014
Black

100080
Black

100081
Black

100082
Black

100083
Black

Objem - 1,25 l 6,5 l 1,5 l 9 l - - -

Hmotnost 0.34 kg 0.29 kg 0.66 kg 0.314 kg 0.57 kg 0.005 kg 0.1 kg 0.084 kg

Nosnost - - - - - - - -

Rozměry V x Š x H 8.5 x 11 x 12.5 5 x 14 x 18 15 x 21 x 24 2 x 21 x 26 17 x 26 x 37 2.54 x 6 x 8.26 4.6 x 4.6 x 8.6 6.35 x 8.57 x 11.1 

Vodotěsné provedení -
IPX4 s potahem 

chránícím před deštěm 
IPX4 s potahem 

chránícím před deštěm 
IPX4 IPX4 - - -

Materiály Hliník/plast Bez obsahu PVC Bez obsahu PVC Bez obsahu PVC 
Vysokopevnostní nylon 

potažený TPU (bez 
obsahu PVC) 

- - -

Záruka 5 let 5 let 5 let 5 let 5 let 5 let 5 let 5 let 

Různé -

Držák je určen k použití 

v kombinaci s držákem na řídítka 

Thule Pack 'n Pedal (č. 100037, 

prodává se samostatně). 

Fotoaparát se prodává 

samostatně. 

-

Držák je určen k použití 

v kombinaci s držákem na řídítka 

Thule Pack 'n Pedal (č. 100037, 

prodává se samostatně). 

Fotoaparát se prodává 

samostatně. Tablet se prodává 

samostatně. 

Držák je určen k použití 

v kombinaci s držákem na řídítka 

Thule Pack 'n Pedal (č. 100037, 

prodává se samostatně). 

Držák je určen k použití 

v kombinaci s držákem na řídítka 

Thule Pack 'n Pedal (č. 100037, 

prodává se samostatně). 

Fotoaparát se prodává 

samostatně. 

Držák je určen k použití 

v kombinaci s držákem na řídítka 

Thule Pack ’n Pedal

(č. 100037, prodává se 

samostatně).

Telefon se prodává samostatně. 

Držák je určen k použití 

v kombinaci s držákem na řídítka 

Thule Pack 'n Pedal (č. 100037, 

prodává se samostatně). Světlo se 

prodává samostatně. 

Objem - 1,25 l 6,5 l 1,5 l 9 l - - -

Výrobky k montáži na řídítka – technické údaje
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Název produktu Thule RoundTrip Pro Thule RoundTrip 
Transition 

Thule RoundTrip 
Traveler

Kat. č. (SKU)

Barva

100501
Black/Cobalt

100502 
Black

100503
Black/Cobalt

Vnější hloubka 30 cm 39 cm 38 cm

Vnější výška 85 cm 90 cm 78 cm

Délka (cm) 126 cm 137 cm 131 cm

Vnitřní hloubka 28 cm 38 cm 37 cm

Vnitřní výška 85 cm 90 cm 78 cm

Vnitřní šířka 124 cm 134 cm 128 cm

Hmotnost (kg) 8.6 kg 15.8 kg 7.7 kg

Záruka 5 let 5 let 5 let 

Kufry na přepravu jízdních kol – technické údaje



Multifunkční sportovní vozíky  - technické údaje

CX Cougar Cheetah Chinook Corsaire Captain Coaster XT

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ VOZÍKY VOZÍKY ZA KOLO

Bezpečnost Soulad s mezinárodními bezpečnostními 
normami • • • • • • •

Konstrukce pro ochranu při překlopení z 
anodizovaného hliníku • • • • • • •

5bodové bezpečnostní popruhy • • • • • • •

Reflexní materiál • • • • • • •

Tónovaná okénka • • • • • • •

Clona proti slunci • • • • • • •

Snadné použití Držáky VersaWing • • • • • •

Technologie ezClick • • • • • •

Systém ezFold • • • • • • •

Otočné/aretovací přední kolo •

Příslušenství pro děti do 1 roku •

Držáky Click n' Store • • •

Úložný prostor na zadní straně • • • • • • •

Integrovaná příčná tyč na příslušenství • • • •

Parkovací brzda • • • • • • •

Zadní kola s rychloupínací osou • • • • • • •

Všestrannost 
a kvalita Nastavitelné sklopné sedadlo •

Nastavitelné polstrované popruhy • • • • • • •

Prostor na přilbu • • • • • • •

Nastavitelná řídítka • • • • • • •

Plně větrací okénka • •

Částečně větrací okénka • • •

Doplňková měkká vložka • •

Výkon Aerodynamický tvar • • •

Nastavitelné odpružení • • • • •

Odlehčená konstrukce • •

Kotoučové brzdy •
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Multifunkční sportovní vozíky - technické údaje

Nosnost 
(kg)

34

45

34

45

34

45

34

45

34

45

45

45

34

34

45

Hmotnost 
(kg) 

13.5

15.3

10.9

12.7

8.8

10.0

16.3

17.7

12.4

13.2

17

11

9.9

10.5

14

Šířka ve výši ramen 
(cm)

40

59

40

59

40

59

48.3

62.2

53

65

70

58.4

34

34

32

Výška prostoru 
k sezení (cm

65

65

67

67

68

68

65

65

64

64

64

60

53

53

53

Vstupní otvor 
(cm)

70

83

67

80

67

80

65

79.5

72

85

85

80

65

65

78

Rozměry složeného 
vozíku (cm)

107x61x28

109x80x30 

107x61x26  

107x80x28  

107x61x26  

107x80x27   

78.1x64.8x38.7    

78.1x74.9x36.8   

105x69x38

105x83x38

108x82x42

94x77x28

87.5x23x53

87.5x35x53

89x35x78

Výška řídítek 
(cm)

97 - 107 

97 - 107

97 - 105

97 - 105

97 - 105

97 - 105

86 - 107

86 - 107

95 - 107

95 - 107

96 - 109

93 - 103

93 - 112

90 - 112

90 - 112

Velikost kol 
(in)

20

20

20

20

20

20

18

18

20

20

18

20

18

16

16
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CX 1

CX 2

Cougar 1

Cougar 2

Cheetah 1

Cheetah 2

Chinook 1

Chinook 2

Corsaire 1

Corsaire 2

Captain 2

Coaster XT

Glide

Urban Glide 1

Urban Glide 2
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9191

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 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 lidských bytostí, i pro respekt a péči, které chováme ke světu kolem nás.

Ať už jste zapálení pro jakoukoli věc, kamkoli jdete, cokoli převážíte, se společností Thule máte 
svobodu žít svůj život naplno.

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


