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Bring your life. On two wheels. 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 kol, 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.

Jízdní kolo

Nosiče kol
Jedno nebo více kol, 
na střeše nebo vzadu.

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

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.

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

Multifunkční sportovní 
vozíky
Multifunkční sportovní vozíky 
nejsou jen vozíky pro 1 nebo 
2 děti. Jsou stylové, bezpečné 
a všestranné. Umožňují jezdit 
na kole, procházet se, běhat 
nebo lyžovat.

Sportovní přepravní 
zavazadla
Abyste své aktivity mohli 
provozovat kdekoli.
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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 
75 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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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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 Nosiče kol 

Nosiče kol

Nosiče kol pro montáž na střechu
Navrženo pro vyjádření profesionality 
a přístupu. Tento pocit přetrvá i když je 
nosič kol prázdný.

Nosič kol pro montáž na 
tažné zařízení
Nejpraktičtější a nejbezpečnější způsob 
přepravy 2 až 4 kol. Skvělý pro těžké 
a velké kola bez potřeby náročného 
zvedání. Vždy kompletní přístup do kufru 
i s koly namontovanými na nosiči.

Nosiče kol pro montáž 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 silnici i mimo ní. Jestli pouze sami nebo s mnoha přáteli a rodinou, vezměte si díky 
cyklistickému nosiči vaše kola se sebou kamkoli jedete – rychle, snadno a bezpečně. Pokud si 
nejste jisti, který cyklistický nosič je pro vás nejvhodnější, podívejte se do Průvodce nosiči.
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Thule ProRide

Thule ThruRideThule Sprint XT

Thule FreeRide

Thule OutRide

 Nosiče kol pro montáž na střechu

Nosiče kol pro montáž na střechu – základní údaje o řadě
Uchycení za rám 

Montáž za vidlici
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Díky kombinaci praktičnosti, stability a důmyslně řešené konstrukce 
není divu, že se Thule ProRide stal první volbou cyklistů na celém světě. 
Jednoduše lepší nebo bezpečnější způsob přepravy kol nenajdete.

Pohodlný a propracovaný
Klíčem je snadné používání a spolehlivost v každém detailu. Od snadné 
montáže nosiče kol – na obou stranách střechy auta – po automatické 
polohování při nakládání kol. Thule ProRide přepraví většinu druhů kol 
do 20 kg a se speciálním příslušenstvím lze přepravovat také fatbiky. 
Pomocí Thule ProRide snadno naložíte i vyložíte své kolo – a rázem jste 
na cyklostezce.

Bezpečný a stabilní
Naložení a zabezpečení je snadné, protože Thule ProRide nabízí 
okamžitou stabilitu po umístění kola na nosič kol. Zcela nový omezovač 
momentu utažení zajistí, aby bylo kolo bezpečně upevněno tím, že 
ovládá sílu, která se přenáší na rám kola. Měkké obložení úchytů, které 
jsou šetrné k rámu, se přizpůsobí rámu kola a přenesou tlak, čímž se 
sníží riziko poškození rámu a nesprávné montáže. Vysunutá spodní 
čelist úchytky sevře rám, čímž zabrání, aby kolo během montáže spadlo, 
ale také přispívá k bezpečnosti i během přepravy.

Thule ProRide
Nosiče kol pro montáž na střechu

Doplňky k nosiči 
Thule ProRide

Thule ProRide Fatbike Adapter
5981 – Sada pro převážení fatbiků na nosiči 
kol Thule ProRide 598 (velikost pneumatiky 
3–5 palců).

Thule Carbon Frame Protector
984 – Adaptér umožňující bezpečnou přepravu 
kol s karbonovými rámy.

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

Jednoduché rozhraní bez použití nářadí pro 
přehození nosiče z jedné strany auta na druhou

Thule ProRide
Nosič kol s uchycením za rám pro nejrychlejší, 
nejpraktičtější montáž – pro kola do 20 kg.

Nosiče kol pro montáž na střechu



1514

Thule Sprint XT

569
Aluminium

N
o

siče ko
l

Thule Sprint XT
Nosiče kol pro montáž na střechu

Prémiový nosič pro uchycení kola za vidlici

S neustále se měnícími styly, technologiemi a materiály kol, prémiový nosič pro uchycení kol 
za vidlice Thule Sprint XT společnosti Thule byl navržen, aby vyřešil otravné problémy při 
převážení, kterým musí cyklisti čelit. S patentovanými zajišťovacími technologiemi kombinuje 
bezpečnost a praktičnost, díky čemuž je Thule Sprint XT nejkompletnější nosič pro uchycení 
kola za vidlici pro maximální ochranu jízdního kola.

Bezpečné upevnění
Montáž jízdního kola k Thule Sprint XT je rychlá, snadná a bezpečná. Jakmile je kolo 
správně utaženo k nosiči, integrovaný omezovač momentu utažení se systémem 
zpětné vazby vydá slyšitelný zvuk, čímž naznačí, že bylo kolo optimálně uchyceno. 
Aby při montáži jízdního kola na střechu nedošlo k žádnému poškození, Thule Sprint XT 
je vybaven elastomery vloženými do nosiče pro absorpci silničních nárazů a vibrací. 
Všechno dohromady dělá z Thule Sprint XT doporučený střešní nosič pro přepravu 
jízdních kol s křehkými rámy jako jsou karbonové rámy.

Snadné použití a všestrannost
Thule Sprint XT je navržen k montáži do T-drážky nosné tyče pro nízké integrované 
zapadnutí a rychlou, snadnou instalací a odstraněním bez použití nářadí. Nosič pro 
uchycení kol za vidlice je také navržen tak, aby byl vhodný pro všechny velikosti 
jízdních kol. Teleskopický žlábek pro upevnění pláště kol se pohybuje dovnitř a ven, 
aby se speciálně přizpůsobil kolu a vozidlu a umožňuje také zachovat prostor nad 
pátými dveřmi a přístup k vozidlu zezadu, když se nosič nepoužívá.

Doplňky k nosiči 
Thule Sprint XT

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

Elastomery technologie RDT tlumení 
silničních vibrací jsou vestavěny do upevnění 
nosiče pro absorpci silničních nárazů a vibrací

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

Kola uzamkne k nosiči 
kol a  nosič kol uzamkne 
k střešnímu nosiči (zámky 
jsou součástí balení)

Patentovaná svěrací hlavice AcuTight 
cvaknutím upozorní, že je kolo 
optimálně upevněno. Pomáhá tak 
kontrolovat moment utažení, který 
působí na rám kola

Bezpečné upevnění a stabilitu zadního 
kola pomáhá zajistit klín

Thule Sprint XT
Nejvšestrannější nosič pro uchycení kola za vidlici 
zajišťující maximálně bezpečné upevnění kola.

Nosiče kol pro montáž na střechu

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

Nosič kol k uchycení kol za vidlici Thule ThruRide umožňuje snadné a bezpečné 
naložení vašeho kola s průchozí osou bez potřeby dalších adaptérů. Naložení je od 
začátku snadné, umožňuje montáž přední průchozí osy na zemi před zvednutím a 
naložením kola na nosič. Jakmile umístíte nápravu do široké čelisti úchytky, upravíte 
přesnost k jemnému doladění madla před uzavřením zavírací krytky. To zajistí 
pevné a bezpečné uchycení vašeho jízdního kola bez rizika poškození vidlice. 
Držák pro zadní kolo lze klouzáním posunout podél nosiče, čímž se přizpůsobí 
různým délkám jízdního kola. Díky popruhu s napínačem pásu kolo bezpečně drží 
na svém místě a polstrování chrání rám kola.

Víceúčelový
S neustále se rozšiřující řadou jízdních kol s průchozími osami je Thule ThruRide 
bezpečnou volbou pro ty, kteří chtějí svoje kola s průchozí osou přepravovat 
na střeše automobilu. Tento univerzální nosič kol je vhodný pro kompletní řadu 
průchozích os jakéhokoli průměru od 12 mm do 20 mm a také je vhodný pro 
9 mm rychlouvolňovací náboje společně s dodaným adaptérem. Posuvný držák 
pro zadní kolo přispívá k univerzálnosti jízdního kola, protože lze do něj usadit 
kola s rozvorem až 48 palců a pneumatiky do 3 palců.

Thule ThruRide
Nosiče kol pro montáž na střechu

Doplňky k nosiči 
Thule ThruRide

Thule ThruRide 9 mm Adapter
5651 – 9 mm rychloupínací uzamykací adaptér 
je příslušenství pro Thule ThruRide, aby bylo 
možné nosič kol uzamknout ke kolu.

Thule Wheel Bag XL
563 – Speciálně konstruovaný, vysoce 
kvalitní vak pro přední kolo.

Přesný ergonomický otočný volič zajišťuje 
bezpečné uchycení pomocí optimalizace 
svíracího tlaku na průchozích osách

T-drážkové adaptéry (20x20 mm) 
jsou součástí balení pro montáž na 
Thule WingBar Edge, Thule WingBar 
a Thule SlideBar

Tlumení zavírací krytky jednou 
rukou je vhodné pro 12 mm až 
20 mm průchozí osou a 9 mm 
náboji s rychlým uvolněním 
(s dodaným adaptérem)

Jednodušší naložení jízdního kola díky 
roztahovacímu uchytu se širokou čelistí, 
do kterého lze usadit průchozí osu 
jízdního kola bez dodatečných součástí

Thule ThruRide
Nosič k uchycení kola za vidlici je navržen tak, aby byl 
vhodný pro průchozí osy bez nutnosti dalších adaptérů.

Nosiče kol pro montáž na střechu
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Thule FreeRide

Funkční a snadno použitelný nosič kol splňuje všechny 

základní potřeby.

VLASTNOSTI
• Držák rámů s rychlým uzamykáním je vhodný pro většinu velikostí 

rámu až do 80 mm

• Rychloupínací řemínky s ochranou kola drží kola bezpečně na 
svém místě (přizpůsobitelný pro různé velikosti kol)

• Kola uzamknete k nosiči kol a nosič kol uzamknete k střešnímu 
nosiči (zámky jsou součástí balení)

• Maximálně povolená hmotnost jednoho kola je 17 kg

• T-drážkové adaptéry (20x20 mm) jsou součástí balení pro montáž 
na Thule WingBar Edge, Thule WingBar a Thule SlideBar

• Splňuje normu City Crash

Thule OutRide

Elegantní, lehký a praktický nosič k uchycení kola za 

vidlici pro profesionální vzhled a pocit.

VLASTNOSTI
• Jednoduše nastavitelný západkový systém pro rychlou 

montáž za vidlici

• Také pro jízdní kola vybaveny kotoučovými brzdami a 20 mm 
osou (adaptér je součástí)

• Rychloupínací popruh pro zadní kolo (přizpůsobitelný pro různé 
velikosti kol)

• Maximálně povolená hmotnost jednoho kola je 17 kg

• Nosič kol je předem sestaven, nepotřebujete žádné nářadí

• Kola uzamknete k nosiči kol a nosič kol uzamknete k střešnímu 
nosiči (zámky jsou součástí balení)

• T-drážkové adaptéry (20x20 mm) jsou součástí balení pro 
montáž na Thule WingBar Edge, Thule WingBar a Thule SlideBar

• Splňuje normu City Crash

Nosiče kol pro montáž na střechu Nosiče kol pro montáž na střechu – příslušenství

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

Thule Wheel Bag XL
563 – Speciálně konstruovaný, vysoce kvalitní vak 
pro přední kolo.

Thule ProRide SquareBar Adapter
8895 – Adaptér kolem tyče pro upevnění nosiče 
kol Thule ProRide na hranaté tyče nebo kulaté 
hliníkové nosné tyče. (Kompletní sada pro jeden 
nosič kol)

Thule ProRide Fatbike Adapter
5981 – Sada pro převážení fatbiků na nosiči 
kol Thule ProRide 598 (velikost pneumatiky 
3–5 palců). (Sada 2 kusů)

Thule Carbon Frame Protector
984 – Adaptér umožňuje bezpečnou 
přepravu kol s karbonovými rámy (používejte 
pouze s nosiči kol Thule vybavenými růžici 
s omezovačem momentu utažení).

Thule ThruRide 9 mm Adapter
5651 – 9 mm rychloupínací uzamykací adaptér je 
příslušenství pro Thule ThruRide, aby bylo možné 
nosič kol uzamknout ke kolu.

T-track Adapter
8892 – Adaptér pro upevnění nosiče kol 
Thule FreeRide přímo do T-drážky (20x20 mm) 
hliníkové nosné tyče. (Kompletní sada pro jeden 
nosič kol)

Thule 15 mm Thru-axle Adapter
5611 – Adaptér pro Thule OutRide umožňuje 
přepravovat jízdní kola s 15 mm průchozí osou.

T-track Adapter
8891 – Adaptér pro upevnění nosiče kol 
Thule ProRide přímo do T-drážky (30x24 mm) 
některých originálních nosných tyčí společností 
BMW a Renault. (Kompletní sada pro jeden 
nosič kol)

T-track Adapter
8893 – Adaptér pro upevnění nosičů 
kolThule FreeRide a Thule OutRide přímo do 
T-drážky (30x24 mm) některých originálních 
nosných tyčí společností BMW a Renault. 
(Kompletní sada pro jeden nosič kol)

T-track Adapter
8894 – Adaptér pro upevnění nosičů kol 
Thule Sprint XT a Thule ThruRide přímo do 
T-drážky (30x24 mm) některých originálních 
nosných tyčí společností BMW a Renault. 
(Kompletní sada pro jeden nosič kol)

Thule One-Key System
Vyměňte všechny zámky na produktech Thule 
a používejte pro všechny jeden klíč.



2120

N
o

siče ko
l

 Nosiče kol pro montáž na tažné zařízení

Thule EasyFold XT

933 – vhodný pro 1–2 jízdní kola

934 – vhodný pro 1–3 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 pro montáž na tažné zařízení – základní údaje o řadě
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Thule EasyFold XT
Nosiče kol pro montáž na tažné zařízení 

Název řekne vše

Thule EasyFold XT představuje ideální nosič kol pro montáž na tažné zařízení. Bezpečně 
přepraví kola do jakéhokoli cílového místa, ve složeném stavu ale není větší než běžný kufr 
a můžete jej proto pohodlně uložit ve voze i doma.

S nosičem Thule EasyFold XT, který upevníte na tažné zařízení vozu, nemůže být 
nakládání kol jednodušší díky řadě příjemných funkcí. Montáž na tažné zařízení nevyžaduje 
díky inovativní spojce téměř žádnou námahu a zajištění nosiče na vozidle je snadné. 
Nakládání i vykládání jízdních kol je lehké a ještě pohodlnější je s volitelnou nakládací 
rampou. Zavazadlový prostor je přístupný i po naložení kol díky důmyslnému sklápěcímu 
mechanismu.

Pro každé jízdní kolo
Tento odolný nosič kol s vysokou nosností je k dispozici ve verzích pro 2 nebo 3 jízdní kola 
a zvládne přepravu všech druhů kol, ať už jde o lehké silniční kola, horská kola, elektrokola 
nebo dokonce fatbiky. Odnímatelné držáky rámu lze nastavit samostatně na míru různým 
typům kol a růžice utahování cvakne při dosažení optimálního momentu utažení, aby 
nedošlo k poškození křehkých rámů. Jako všechny nosiče  kol Thule, i Thule EasyFold XT 
prošel rozsáhlým testováním v centru Thule Test Center™ jako i ve skutečném provozu, 
abychom zajistili, že vaše jízdní kola budete přepravovat jistě a bezpečně, kamkoli se vydáte.

Doplňky k nosiči 
Thule EasyFold XT

Thule EasyFold XT 
Carrying Bag
9311 (2 kola) / 9344 (3 kola) 
– Při přepravě a 
ukládání nosiče kol 
Thule EasyFold XT 
chrání vás i váš vůz před 
ušpiněním.

Thule EasyFold XT 
Loading Ramp
9334 – Praktická skládací 
rampa pro snadné naložení 
a vyložení jízdních kol.

Thule XXL Fatbike 
Wheel Straps
985 – Sada extra dlouhých 
vyměnitelných řemínků k 
upevnění kola umožňuje 
přepravu velmi velkých 
fatbiků.

Nosiče kol pro montáž na tažné zařízení

Snadné upevnění kol díky odnímatelným 
držákům rámu vybaveným uzamykatelnými 
růžicemi s omezovačem momentu utažení 
Thule AcuTight, který cvakne, jakmile je kolo 
optimálně upevněno

Plně skládací konstrukce zaručuje 
snadnou montáž, manipulaci 
i skladování

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

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

Nastavitelné podtlakové přezky s extra 
dlouhými popruhy pro ráfky umožňují 
snadné upevnění kol se širokými 
pneumatikami (až 4,7palcovými)

Thule EasyFold XT
Plně skládací kompaktní a snadno použitelný nosič kol pro 
montáž na tažné zařízení pro všechny typy jízdních kol.

Vysoká přepravní kapacita umožňuje 
také přepravu elektrokol a těžkých 
horských kol

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

2 kola: Ergonomické přenášení nosiče kol díky 
integrované rukojeti pro přenášení.

3 kola: Ergonomická přeprava nosiče kol díky 
integrovaným přepravním kolečkům a držadlu 
pro přenášení
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Thule EuroClassic G6
Nosiče pro montáž na tažné zařízení 

Splní všechny vaše potřeby

Pevný Thule EuroClassic G6 je nejexkluzivnější nosič kol pro montáž na tažné 
zařízení, který nabízí stabilitu, univerzálnost a snadné použití. Bezpečně přepraví 
kola s jednotkovou hmotností až 25 kg, což zahrnuje lehčí elektrokola/pedeleky, 
je však také vhodný pro kola s delším rozvorem. S přidáním adaptéru jízdního kola 
může Thule EuroClassic G6 přepravit další kolo tím, že se verze pro 3 kola promění 
v nosič kol pro 4 kola (nebo verze pro 2 kola se promění v nosič kol pro 3 kola). 

Snadná montáž a nakládání
Thule EuroClassic G6 se snadno používá při montáži nosiče kol na auto i při 
nakládání jízdních kol na nosič. Spojka s ovládáním jednou rukou vyžaduje 
minimální sílu a zajišťuje rychlou a bezproblémovou montáž na tažné zařízení. 
Jakmile jsou jízdní kola umístěny na nosiči, rámy se pro zajištění bezpečné 
přepravy připojí do nastavitelných držáků a kola zabezpečí popruhy. Po montáži 
lze Thule EuroClassic G6 sklopit, aby bylo možné otevřít zadní dveře – a to i tehdy, 
jsou-li připevněna kola. Díky jeho širokému úhlu sklopení lze otevřít i velmi velké 
zadní dveře.

Doplňky k nosiči 
Thule EuroClassic G6 Thule EuroClassic G6 

Bike Adapter
9281 – Zvyšte nosnost 
vašeho nosiče kol
Thule EuroClassic G6 928/929 
o další jízdní kolo.

Thule Loading Ramp
9152 – Praktická odnímatelná 
rampa pro snadné naložení a 
vyložení jízdních kol.

Thule EuroClassic G6
Nosič kol v plné velikosti, který je nejlepší v celé 
řadě, s obrovskou fl exibilitou a nosností.

Nosiče kol pro montáž na tažné zařízení

Ráfky kol se velmi snadno upevní 
pomocí popruhů s utahovacími 
přezkami

Nosič kol lze uzamknout k tažnému zařízení 
a všechny polohy jízdního kola lze uzamknout 
k nosiči kol (zámky jsou součástí balení)

Snadné upevnění kol díky odnímatelným 
držákům rámu vybaveným 
uzamykatelnými růžicemi 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 systém sklápění 
ovládaný nožním pedálem 
pro snadný přístup do 
zavazadlového prostoru 
i tehdy, jsou-li připevněna kola

Nastavitelná spojka s ovládáním jednou 
rukou s malou sílou při zavírání pro snadnou 
montáž nosiče kol
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Thule VeloSpace

Vezměte si svoje jízdní kolo – jakékoli kolo

Díky Thule VeloSpace se skutečně všestranný nosič kol stal realitou. Byl vyvinut speciálně 
pro velké a těžké jízdní kola, jako jsou elektrokola, fatbiky a sjezdová horská kola, je však 
také vhodný pro městské a dětské kola. Díky vysoké nosnosti nosiče kol, extra velké 
vzdálenosti mezi jízdnímy koly, rozšířeným hliníkovým žlábkům pro upevnění pláště kol 
spolu s fl exibilními přezkami a extra dlouhými řemínky k upevnění kola si můžete být jisti, 
že Thule VeloSpace přepraví vaše jízdní kola bez ohledu na jejich druh.

Nosič kol pro všechny
Thule VeloSpace se rovná snadné použití a pohodlí. Tento nosič kol pro montáž na tažné 
zařízení vyžaduje minimální zvedání při naložení a vyložení, což dělá z Thule VeloSpace 
oblíbeným nosičem pro těžší jízdní kola. A je stejně snadné namontovat a nastavit nosič na 
auto. Jakmile je nosič umístěn na tažné zařízení, stabilizuje se a může být správně umístěn. 
Jízdní kola lze k nosiči uzamknout a nosič lze uzamknout k vozidlu. K zavazadlovému 
prostoru máte vždy přístup i s koly namontovanými na nosiči.

Více než skvělý nosič kol
Univerzálnost Thule VeloSpace je zdůrazněna řadou příslušenství s přidanou hodnotou. 
K nosiči kol lze připojit přepravní kolečko pro jednodušší přepravu k vozidlu a od něj. 
Nakládací rampa je dalším chytrým příslušenstvím, díky které nakládáte a vykládáte vaše 
kola bez námahy a když se nepoužívá, je úhledně uložena na nosiči. Přidáním lehkého 
nákladního boxu Thule BackSpace se váš nosič kol promění v univerzální nosič použitím 
plošiny nosiče pro prostorný a přístupný nákladní box.

Nosiče kol pro montáž na tažné zařízení

Doplňky k nosiči 
Thule VeloSpace Thule BackSpace

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

Thule Loading Ramp XT
9172 – Praktická odnímatelná 
rampa pro snadné naložení 
a vyložení vašich jízdních 
kol na Thule VeloSpace 
(zahrnuje kolébky pro 
upevnění k nosiči kol).

Thule XXL Fatbike 
Wheel Straps
985 – Sada extra dlouhých 
vyměnitelných řemínků k 
upevnění kola umožňuje 
přepravu velmi velkých 
fatbiků.

Extra šířka 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 4,7palcovými)

Snadná montáž jízdních kol 
pomocí odnímatelných držáků kola 
s uzamykatelnými růžicemi 

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
Univerzální nosič kol pro všechny typy jízdních 
kol – od elektrokol a fatbiků po malé dětské 
jízdní kola.

Nosiče kol pro montáž na tažné zařízení
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Thule VeloCompact
Nosiče kol pro montáž na tažné zařízení

Umožní vám odvézt celý tým

Robustní avšak lehký nosič kol Thule VeloCompact bezpečně přepraví až čtyři jízdní kola. 
Bude vhodnou volbou jestli chcete přepravit silniční kola, horská kola nebo obojí. Pokud 
potřebujete přepravit jízdní kola se širším rozvorem, výsuvné držáky plášťů kol usnadní 
nastavení šířky. Zavazadlový prostor je přístupný i po montáži Thule VeloCompact a naložení 
kol díky důmyslnému sklápěcímu mechanismu ovládanému nožním pedálem. 

Snadné použití
Tento kompaktní nosič kol pro každodenní použití se montuje a nakládá s radostí a ve 
složeném stavu je dostatečně malý, aby se vešel do zavazadlového prostoru většiny aut. 
Nakládání jízdních kol je snadné a pohodlné díky odnímatelným držákům kola. Nosič kol 
Thule VeloCompact 3(4) je vybaven spojkou pro připevnění k tažnému zařízení nové 
generace, díky čemuž je montáž nosiče na auto jednodušší než kdy doposud. Nosič kol 
jednoduše umístěte na tažné zařízení a samostabilizační mechanismus vám umožní uvolnit 
nosič a nastavit ho před konečným zajištěním pomocí zajišťovací páky. Na přepravu čtyř 
jízdních kol jednoduše přidejte adaptér pro čtvrté kolo (volitelné příslušenství). Nosič kol 
Thule VeloCompact 2 se snadno zvedá na tažné zařízení a zajišťuje na svém místě.

Doplňky k nosiči 
Thule VeloCompact Thule VeloCompact 

4th bike adapter
9261 – Zvyšte nosnost vašeho 
nosiče kol Thule VeloCompact 926 
o další jízdní kolo.

Thule Loading Ramp
9152 – Praktická odnímatelná 
rampa pro snadné naložení 
a vyložení jízdních kol.

Díky stabilitě  v nezajištěné poloze na 
tažném zařízení jsou montáž i nastavení 
nosiče kol před uzavřením zajišťovací páky 
snadné (Thule VeloCompact 926)

Nastavitelná spojka s ovládáním jednou 
rukou pro snadnou montáž nosiče kol 
(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

Snadno se skládá a uskladňuje, 
vede se do zavazadlového 
prostoru většiny aut

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

Snadná montáž jízdních kol 
pomocí odnímatelných držáků kola 
s uzamykatelnými růžicemi 

Thule VeloCompact
Kompaktní a lehký nosič kol pro každodenní 
používání přepraví až čtyři jízdní kola.

Nosiče kol pro montáž na tažné zařízení
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Thule EuroRide

Funkční nosič kol splňuje všechny základní potřeby.

VLASTNOSTI
• Důmyslný systém sklápění ovládaný rukou pro přístup do zavazadlového 

prostoru i tehdy, jsou-li připevněna kola

• Madlo pro rychlé upevnění připevňuje nosič kol ke kouli tažného zařízení 

pouhým několikanásobným otočením

• Odnímatelný držák kol s měkkými popruhy

• Stabilní držáky rámů pro rámy kola (až do 70 mm)

• Nosič kol lze uzamknout k tažnému zařízení a všechny polohy jízdního kola 

lze uzamknout pomocí příslušenství Thule Lockable Knob 526

Nosiče kol pro montáž na tažné zařízení
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Nosiče kol pro montáž na tažní zařízení – příslušenství Nosiče kol pro montáž na tažní zařízení – příslušenství

Thule EuroClassic G6 
Bike Adapter
9281 – Zvyšte nosnost vašeho nosiče kol 
Thule EuroClassic G6 o další jízdní kolo.

Thule Loading Ramp
9152 – Praktická odnímatelná rampa pro snadné 
naložení a vyložení vašich jízdních kol. Pro 
Thule EuroClassic G6 a Thule VeloCompact.

Thule Off-Road Adapter
9042 – Adaptér na montáž Thule EuroClassic G6 
na vozidla s pátými dveřmi s rezervním kolem.

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

Thule AcuTight Knob
528 – Příslušenství omezovače momentu utažení 
pro nosiče kol pro montáž na zadní dveře 
s držáky rámů – nahrazuje standardní růžici.

Thule VeloCompact 
Spare Wheel Adapter
9241 – Adaptér na montáž Thule VeloCompact
na vozidla s pátými dveřmi s rezervním kolem.

Thule BackSpace
9171 – Lehký, odolný nákladní box se vejde na 
nosič kol Thule VeloSpace v zadní části vozidla, 
díky čemuž je vaše výstroj snadno přístupná.

Thule Transport Wheel
9173 – Praktické přepravní kolečko pro 
nejsnadnější přepravu Thule VeloSpace k vašemu 
vozidlu i od něj.

Thule Loading Ramp XT 
9172 – Praktická odnímatelná rampa pro snadné 
naložení a vyložení vašich jízdních kol na 
Thule VeloSpace (zahrnuje kolébky pro upevnění 
k nosiči).

Thule VeloCompact 
4th Bike Adapter
9261 – Zvyšte nosnost vašeho nosiče kol 
Thule VeloCompact 926 o další jízdní kolo.

Thule Lockable Knob
526/527 – Příslušenství pro nosiče kol 
pro montáž na zadní dveře s držáky rámů, díky 
čemuž jej lze uzamykat. (Sada 2 nebo 4 kusů)

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

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

Thule Wall Hanger
9771 – Pro funkční uskladnění jízdních kol 
a nosičů kol.

Thule Wheel Strap Locks
986 – Uzamykací sada pro uzamknutí řemínků k 
upevnění kola nosiče pro extra ochranu proti krádeži. 
Vhodný pro všechny nosiče kol Thule s plastovými 
řemínky k upevnění kola. (Sada 2 kusů)

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

Thule XXL Fatbike Wheel Straps
985 – Sada extra dlouhých vyměnitelných řemínků 
k upevnění kola umožňuje přepravu velmi velkých 
fatbiků. Vhodný pro nosiče kol Thule EasyFold XT 
a Thule VeloSpace. (Sada 2 kusů)

Thule One-Key System
Vyměňte všechny zámky na produktech Thule 
a používejte pro všechny jeden klíč.

Thule Carbon Frame Protector
984 – Adaptér umožňující bezpečnou přepravu 
kol s karbonovými rámy.

Thule EasyFold XT 3-bike 
Carrying Bag
9344 – Chrání vás i váš vůz před ušpiněním při 
přepravě a ukládání nosiče kol Thule EasyFold XT. 
Pro nosič kol Thule EasyFold XT 3.

Thule EasyFold XT 2-bike 
Carrying Bag
9311 – Chrání vás i váš vůz před ušpiněním při 
přepravě a ukládání nosiče kol Thule EasyFold XT. 
Pro nosič kol Thule EasyFold XT 2.

Thule EasyFold XT Loading Ramp
9334 – Praktická skládací rampa pro snadné 
naložení a vyložení jízdních kol.
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 Nosiče kol pro montáž na zadní dveře

Thule BackPac

Nadstandardní nosič kol s velkou 

fl exibilitou navržen pro užitková 

vozidla, mikrobusy a vozidla 

kategorie MPV (pro 2–4 jízdní kola).

VLASTNOSTI
• Přepraví 2 jízdní kola, přidáním Adapter 

973-23 přepraví 3 a přidáním Adapters 
973-23 + 973-24 přepraví 4 kola

• Díky vyššímu umístění nosiče kol jsou 
viditelná zadní světla i registrační značka

• Všechny části, které se dotýkají vozidla 
nebo jízdních kol, jsou pro větší ochranu 
pogumovány

• Všechny držáky rámu kola jsou 
odnímatelné pro pohodlnou montáž 
jízdních kol

Thule ClipOn High

Rychle smontovatelný a skládací 

nosič kol navržen pro vozidla typu 

kombi a hatchback 

(pro 2 jízdní kola).

VLASTNOSTI
• Díky vyššímu umístění nosiče kol jsou 

viditelná zadní světla i registrační značka

• Všechny části, které se dotýkají vozidla 
nebo jízdních kol, jsou pro větší ochranu 
pogumovány

• Všechny držáky rámu kola jsou 
odnímatelné pro pohodlnou montáž 
jízdních kol

• Snadná montáž na zadní dveře díky 
jedinečnému západkovému systému 

Nosiče kol pro montáž na zadní dveře Nosiče kol pro montáž na zadní dveře – příslušenství

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

Thule Wall Hanger
9771 – Pro funkční uskladnění jízdních kol 
a nosičů kol.

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

Thule Lockable Knob
526/527 – Příslušenství pro nosiče kol 
pro montáž na zadní dveře s držáky rámů, díky 
čemuž jej lze uzamykat. (Sada 2 nebo 4 kusů)

Thule Lock
567 – Pro uzamčení nosiče kol Thule BackPac 
k vozidlu.

Thule One-Key System
Vyměňte všechny zámky na produktech Thule 
a používejte pro všechny jeden klíč.
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 Cyklistické brašny a nosiče

Postranní a cyklistické 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 na dvou kolech. 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 řídítka.

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 brašny   
a jiná příslušenství.
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Postranní a cyklistické brašny – základní údaje o řadě

Thule Shield Pannier Large Thule Shield Pannier Small

Thule Pack ’n Pedal Commuter 
Pannier

Thule Pack ’n Pedal Adventure 
Touring Pannier Large

Thule Pack ’n Pedal Adventure 
Touring Pannier Small

Thule Pack ’n Pedal Tote Thule Pack ’n Pedal Trunk Bag Thule Pack ’n Pedal Seat Bag

Thule Shield Handlebar Bag Thule Shield Seat Bag Large

Thule Shield Seat Bag Small

Postranní a cyklistické brašny – základní údaje o řadě

Thule Commuter Backpack
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Postranní a cyklistické brašny

Thule Pack ’n Pedal Adventure   
Touring Pannier

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

• Refl exní proužky zlepšují viditelnost cyklisty při jízdě v noci

• Stahovací popruh brání posouvání nákladu uvnitř brašny

Thule Pack ’n Pedal 
Adventure Touring 
Pannier Large

Thule Pack ’n Pedal 
Adventure Touring 
Pannier Small

Thule Shield Pannier

Tyto víceúčelové postranní brašny zajišťují bezpečnost 

a ochranu pomocí refl exních prvků, rolovací vrchní 

částí má voděodolnou konstrukci.

VLASTNOSTI
• Obsah před vlhkem i prachem ochrání svařovaná konstrukce s krytím IP64 

a rolovací vrchní částí

• Rychlá montáž i demontáž díky snadno použitelnému zaklapávacímu 
systému a spodnímu magnetickému držáku

• Viditelnost zlepšují refl exní prvky po celém povrchu

• Bezpečnost zvyšuje pohodlný upevňovací prvek pro světlo

• Vnitřní kapsy pomáhají udržet pořádek mezi menšími předměty

• Několik možností přenášení díky integrovanému uchu a odnímatelným 
ramenním popruhům

Thule Shield  
Pannier Large

Thule Shield  
Pannier Small

Postranní a cyklistické brašny

Thule Commuter Backpack

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  
refl exním 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

• Refl exní prvky pokrývající všechny strany zvyšují viditelnost ze všech úhlů
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Postranní a cyklistické brašny

Thule Pack ’n Pedal 
Commuter Pannier

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

Thule Pack ’n Pedal Tote

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

Thule Pack ’n Pedal  
Trunk Bag

Tato šikovná nepromokavá brašna 

nabízí úložný prostor o objemu 

11 litrů. Montuje se na přední nebo 

zadní cyklistický 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

Thule Pack ’n Pedal  
Seat Bag

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

Thule Shield Handlebar Bag
Do této kompaktní nepromokavé brašny o objemu 10 litrů cyklista 

snadno uloží všechno, co potřebuje mít při ruce.

Postranní a cyklistické brašny

Uložte si telefon a mapu na viditelné 
suché místo – do průhledné kapsy

Snadný přístup k svačině 
a drobným předmětům 
v síťových postranních 
kapsách

Do této kompaktní nepromokavé  
brašny cyklista snadno uloží všechno,  
co potřebuje mít po ruce na výletech 
nebo při dojíždění Bezpečnost zvyšuje integrovaný 

upevňovací prvek pro 
bezpečnostní světlo

Viditelnost zvyšují reflexní prvky 

Obsah před vlhkem 
i prachem ochrání 
svařovaná konstrukce 
s krytím IP54 a rolovací 
vrchní částí 
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Thule Shield Seat Bag
Brašna pod sedlo umožňující přehledné ukládání   

potřebného nářadí a snadný přístup.

Postranní a cyklistické brašny

Rychlý přístup 
k náhradním 
duším, nářadí a 
tlakovým láhvím 
s CO2

Obsah před vlhkem i prachem ochrání 
svařovaná konstrukce s krytím IP54 
a rolovací vrchní částí 

Snadné připevnění 
k téměř všem sedlům

Přehledně ukládejte 
nářadí v suchu v těchto 
brašnách pod sedlo 
s rolovací vrchní částí a 
vodotěsnou konstrukcí

Nosiče a koše – základní údaje o řadě

Thule Tour Rack Thule Pack ’n Pedal Basket Thule Pack ’n Pedal Side Frames Thule Pack ’n Pedal Rack Adapter 
Bracket Magnet

Thule Pack ’n Pedal Pannier 
Magnet+Attachment

Thule Pack ’n Pedal Rail   
Extender Kit
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Thule Tour Rack
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.

Patentovaný nosič lze upevnit nad 
přední nebo zadní kolo většiny 
jízdních kol, od horských kol 
s plným odpružením až po jízdní  
a silniční kola Nosič je stále zajištěn pomocí pogumovaných 

úchytů, které mu brání v posouvání a chrání 
rám jízdního kola i při plném zatížení

Montáž a demontáž je snadná díky pohodlnému 
přístupu k systému upevnění

Větší mezera vhodná pro pneumatiky do 
rozměru 29 x 2,5"

Díky integrovanému držáku pro 
světlo/odrazku budete dobře vidět

Šlapejte do pedálů pohodlně díky 
nastavitelné ložné ploše a možnosti 
nastavení bočnic zaručující dostatečnou 
vzdálenost od pedálů

Nosiče a koše Nosiče a koše

Thule Pack ’n Pedal Basket

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
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Thule Pack ’n Pedal  
Side Frames

Příslušenství pro cyklistický nosič 

Thule Pack ’n Pedal Tour Rac, 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

Thule Pack ’n Pedal Rack 
Adapter Bracket Magnet

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

Thule Pack ’n Pedal 
Pannier Magnet 
+Attachment

Náhradní nebo přídavný magnet pro 

Thule Pack ’n Pedal panners.

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 Panniers, 
jehož patent je v řízení

• Použitelný se všemi Thule Pack ’n Pedal Panniers

Thule Pack ’n Pedal Rail 
Extender Kit

Příslušenství pro cyklistický nosič 

Thule Pack ’n Pedal Tour Rack, které 

zvětší prostor pro nohy na pedálech, 

když používáte postranní brašny.

VLASTNOSTI
• Snadné připevnění k lištám cyklistického nosiče 

Thule Pack ’n Pedal Tour Rack 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 Výrobky k montáži na řídítka – základní údaje o řadě

Thule Pack ’n Pedal Light Holder

Thule Smartphone Bike MountThule Single Handlebar Mount Thule Pack ’n Pedal Basic 
Handlebar Bag

Thule Pack ’n Pedal Bike Wallet Thule Pack ’n Pedal iPad/Map Sleeve Thule Pack ’n Pedal Handlebar Bag

Thule Pack ’n Pedal Dual 
Handlebar Mount
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Výrobky k montáži na řídítka

Rychlá a snadná montáž

Kompatibilní se všemi brašnami 
a příslušenstvím na řídítka Thule Pack’n 
Pedal a Thule Shield

Thule Single Handlebar Mount
Systém pro montáž na řídítka, jehož patent je v řízení, zahrnuje držáky pro 

připevnění jednoho příslušenství, které směřuje dopředu nebo směrem k jezdci.

Lehký systém držáků nabízí rychlý 
přístup k brašnám a příslušenství 
Thule pro montáž na řídítka

Pohodlné připevnění brašen 
a příslušenství Thule čelem 
k jezdci nebo směrem dopředu

Bezpečné připojení i odpojení 
příslušenství během několika sekund 
a snadná montáž a demontáž 
příslušenství pomocí pojistky s tlačítkem

Výrobky k montáži na řídítka

Chytrý telefon lze umístit dvěma různými 
způsoby: na výšku nebo na šířku

Udržujte chytrý telefon v bezpečí na 
místě díky struktuře bočních svorek  
a přídavné silikonové síťce

Thule Smartphone Bike Mount
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.

Pohodlný přístup k aplikacím, 
navigaci, hudbě apod. díky 
připevnění chytrého telefonu   
na standardní řídítka kol

Rychlá a snadná montáž na 
jednoduchý držák 100084 
Thule Single Handlebar Mount 
(součást balení)
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Thule Pack ’n Pedal Basic 
Handlebar Bag

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

Thule Pack ’n Pedal 
Handlebar Mount

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

Thule Pack ’n Pedal iPad/
Map Sleeve

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  
Thule Pack ’n Pedal

• Vhodné i pro standardní papírové mapy

Thule Pack ’n Pedal  
Bike Wallet

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  
Thule Pack ’n Pedal

• Včetně potahu pro ochranu před deštěm

Thule Pack ’n Pedal  
Light Holder

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

Thule Pack ’n Pedal 
Handlebar Bag

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  
Thule Pack ’n Pedal

• Vodotěsný, a přesto prodyšný základní materiál

• Včetně potahu pro ochranu před deštěm

Výrobky k montáži na řídítka
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 Sportovní přepravní zavazadla

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.

Sportovní přepravní zavazadla

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

Thule RoundTrip Pro XT

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

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
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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.
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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

M
ultifunkční 

sp
o

rtovní vozíky

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

M
ultifunkční 

sp
o

rtovní vozíky

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 fl exibilitu 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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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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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 fl ísovou 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.
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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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Thule RideAlong Thule RideAlong Lite 

Thule Yepp Nexxt Maxi Thule Yepp Maxi  

Thule Yepp Maxi  

12020232
Blue

12020235
Silver

12020237
White

12020231
Black

12020253
Ocean

12080203
Snow White

12080201
Obsidian

12080204
Aquamarine

12080202
Momentum

12080205
Vibrant Orange

12020212
Blue

12020215
Silver

12020217
White

12020211
Black

12020230
Ocean

100110
Light Grey

100109
Dark Grey

100111
Zinnia

100106
Dark Grey

100107
Light Grey

100108
Zinnia

D
ětské cyklo

sed
ačky

 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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Thule RideAlong MiniThule Yepp Nexxt Mini Thule Yepp Mini 

12020113
Ocean

12020105
Silver

12020102
Blue

12020107
White

12020101
Black

12080105
Vibrant Orange

12080101
Obsidian

12080103
Snow White

12080104
Aquamarine

12080102
Momentum

100105
Zinnia

100103
Dark Grey

100104
Light Grey

D
ětské cyklo

sed
ačky

Dětské cyklosedačky Thule s montáži nad přední kolo - základní údaje o řadě
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12080201
Obsidian

12080203
Snow White

12080204
Aquamarine

12080202
Momentum

12080205
Vibrant Orange
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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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12080101
Obsidian

12080103
Snow White

12080104
Aquamarine

12080102
Momentum

12080105
Vibrant Orange
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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
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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)

12020113
Ocean

12020102
Blue

12020105
Silver

12020101
Black

12020107
White
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Dětské cyklosedačky

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

VLASTNOSTI

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

2. Dítě sedí pohodlně v měkké sedačce pohlcující nárazy 

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

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

5. 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).

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

7. 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

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

2. Dítě sedí pohodlně v měkké sedačce pohlcující nárazy

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

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

5. Dítě se může během jízdy držet pohodlně za přední madlo

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

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

100107
Light Grey

100108
Zinnia
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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 profi lem 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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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

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

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

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

4. Dítě se může během jízdy držet pohodlně předního madla

5. 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

6. 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

1. Své dítě vezete vždy bezpečně díky nastavitelnému tříbodovému 
bezpečnostnímu popruhu

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

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

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

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

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

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

8. 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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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

1. Součástí dodávky je cyklistický a kočárkový set

2. Po odpojení od kola lze vozík snadno přestavit 
na vycházkovou verzi

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

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

5. Do vozíku se pohodlně vejdou dvě děti.

6. Nastavitelná řídítka HeightRight™ pro pohodlí rodičů

Vozíky za kolo
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V
ozíky za ko

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 fl ísovou 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

Nosiče kol pro montáž na střechu – technické údaje

Název Thule ProRide Thule FreeRide Thule Sprint XT Thule ThruRide Thule OutRide

Kat. č. (SKU) 598 532 569 565 561

Nosnost 20 kg 17 kg 17 kg 17 kg 17 kg

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

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

Vhodný pro rozměry rámu

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 palců 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

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

Vhodný pro střešní nosiče 
s T-drážkami 24 x 30 mm Ano, s příslušenstvím 8891 Ano, s příslušenstvím 8893 Ano, s příslušenstvím 8894 Ano, s příslušenstvím 8894 Ano, s příslušenstvím 8893

Vhodný pro střešní nosiče 
s čtyřhrannou tyčí Ano, s příslušenstvím 8895 • •

Kompatibilní se systémem One-Key • • • • •

Uzamykatelné kolo k nosiči/
nosič k vozidlu • • • • •

Schválen zkouškou TÜV • • • • •

Vyhovuje normám City Crash • • • • •
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Technické úd
aje

Nosiče kol pro montáž na tažní zařízení – technické údaje

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

Kat. č. (SKU) 933 934 928 929 917 924 926 940

Max. počet jízdních kol 2 3
2 (3 s příslušenstvím 

9281)
3 (4 s příslušenstvím 

9281)
2 2

3 (4 s příslušenstvím 
9261)

2

Nosnost 60 kg 60 kg 51 kg 60 kg 60 kg 46 kg 60 kg 36 kg

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

Rozměry výrobku 
(D x H x V) 

63 x 123 x 68 cm
(63 x 31 x 68 cm ve 

složeném stavu)

83 x 123 x 86 cm
(83 x 31 x 86 cm ve 

složeném stavu)

45 x 139 x 84 cm
(76 x 139 x 33 cm 

rám kola ve složeném 
stavu)

63 x 139 x 84 cm
(76 x 139 x 30 cm 

rám kola ve složeném 
stavu)

67 x 134 x 81 cm
(75 x 134 x 28 cm 

rám kola ve složeném 
stavu)

56 x 130 x 76 cm
(66 x 106 x 30 cm 

rám kola ve složeném 
stavu)

74 x 126 x 80 cm
(74 x 103 x 35 cm 

rám kola ve složeném 
stavu)

58 x 105 x 75 cm
(67 x 105 x 25 cm 

rám kola ve složeném 
stavu)

Hmotnost výrobku 17,9 kg 23,1 kg 17,6 kg 20,7 kg 18,7 kg 14,2 kg 19 kg 14,2 kg

Vhodný pro rozměry rámu 22–80 mm 22–80 mm 20–80 mm 20–80 mm 20–80 mm 20–80 mm 20–80 mm 20–70 mm

Odnímatelné 
držáky rámů kol • • • • • • •

Rozvor kol 22 cm 22/19 cm 22 cm 19 cm 25 cm 19 cm 19 cm 17 cm

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 Ano, s příslušenstvím 9334 Ano, s příslušenstvím 9152
Ano, s příslušenstvím 

9172
Ano, s příslušenstvím 9152

Vhodný pro vozy s vně 
umístěnou rezervní 
pneumatikou

Ano, s příslušenstvím 9042 Ano, s příslušenstvím 9241

Zadní světla • • • • • • • •

Elektrická zástrčka 13pólový konektor (7pólový konektor 
s nástavcem 9906)

13pólový konektor (7pólový konektor 
s nástavcem 9906)

13pólový konektor 
(7pólový konektor 
s nástavcem 9906)

13pólový konektor (7pólový konektor 
s nástavcem 9906)

13pólový konektor 
(7pólový konektor 
s nástavcem 9906)

Kompatibilní se systémem 
One-Key • • • • • • • •

Uzamykatelné kolo 
k nosiči • • • • • • • Ano, s příslušenstvím 

526/527/528

Uzamykatelný nosič 
k vozidlu • • • • • • • •

Schválený zkouškami TÜV/
EuroBE • • • • • • • •

Vyhovuje normám City Crash • • • • • • • •

Podrobnosti týkající se různých modelů automobilů naleznete v Průvodci produkty Thule nebo 
na stránkách www.thule.com.

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 60 kg 30 kg 30 kg

Max. hmotnost jízdního kola 15 kg 15 kg 15 kg

Rozměry výrobku (D x H x V) 
75 x 141 x 154 cm

(45 x 97 x 154 cm ve 
složeném stavu)

63 x 144 x 97 cm
(24 x 97 x 116 cm ve 

složeném stavu)

69 x 143 x 112 cm
(24 x 97 x 126 cm ve 

složeném stavu)

Hmotnost výrobku 15 kg 11,5 kg 12,5 kg

Vhodný pro rozměry rámu 22–80 mm 22–80 mm 22–80 mm

Odnímatelné držáky rámů kol • • •

Vhodný pro rozměry kol Až 3" Až 3"

Kompatibilní se systémem One-Key • • •

Uzamykatelné kolo k nosiči • • •

Uzamykatelný nosič k vozidlu Ano, s příslušenstvím 567

Přístup do zavazadlového prostoru 
s namontovaným nosičem • • •

Vyhovuje normám City Crash • • •

Nosiče kol pro montáž na zadní dveře – technické údaje
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Technické úd
aje

Název produktu
Thule Pack ’n Pedal 
Adventure Touring 

Pannier Large

Thule Pack ’n Pedal 
Adventure Touring 

pannier Small

Thule Commuter 
Backpack

Thule Pack ’n Pedal 
Commuter Pannier

Kat. č. (SKU)

Barva

100005
Black

100060
Zinnia

100006
Black

100065
Zinnia

100070
Black

100010
Black

100011
Mars

Objem 27L 15,5L 24L 18L

Hmotnost 1,5 kg 1,3 kg 1,1 kg 1,5 kg

Rozměry V x Š x H 60 x 30 x 17 51 x 29 x 12 48 x 38 x 17 59 x 40 x 14

Vodotěsné provedení IPX5 IPX5 IPX4 IPX5 

Materiály Bez obsahu PVC Bez obsahu PVC 
Nylon 500D ve stylu 

Cordura

Vysokopevnostní nylon 
potažený TPU 

(bez obsahu PVC) 

Záruka 5 let 5 let 5 let 5 let 

Různé Prodává se jednotlivě. Prodává se jednotlivě. - Prodává se jednotlivě. 

Postranní a cyklistické brašny – technické údaje

Název produktu Thule Shield Seat 
Bag Large

Thule Shield Seat 
Bag Small

Thule Pack ’n Pedal 
Seat Bag

Thule Shield 
Handlebar Bag

Thule Pack ’n Pedal 
Trunk Bag

Thule Shield Pannier 
Large

Thule Shield Pannier 
Small

Thule Pack ’n Pedal 
Tote

Kat. č. (SKU)

Barva

100053
Black

100051
Black

100013
Black

100056
Black

100055
Black

100062
Cobalt

100063
Chartreuse

100072
Black

100075
Black

100066
Cobalt

100067
Chartreuse

100003
Mars

100007
Black

Objem 1,0L 0,7L 0,75L 10L 11L 24L 14L 26,5L

Hmotnost 0,14 kg 0,11 kg 0,14 kg 0,95 kg 0,55 kg 1 kg 0,9 kg 1,27 kg

Rozměry V x Š x H 9 x 25 x 11 7 x 22 x 11 17 x 9 x 10 19 x 25 x 16 36,5 x 32,5 x 14 43 x 33 x 15 31 x 25 x 14 40 x 30 x 20

Vodotěsné provedení IP54 IP54 Nepromokavý IP54 IPX4 IP54 IP54 Nepromokavý 

Materiály Bez obsahu PVC Bez obsahu PVC Bez obsahu PVC 
Bez obsahu PVC, 

plast, ocel

Vysokopevnostní nylon 
potažený TPU 

(bez obsahu PVC) 

Bez obsahu PVC, 
plast, ocel

Bez obsahu PVC, 
plast, ocel

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 držáky na řídítka 

(č. 100084 – součást balení, 

nebo č. 100037 – prodává se 

samostatně).

- Prodává se v párech. Prodává se v párech. -

Postranní a cyklistické brašny – technické údaje

Název produktu Thule Tour Rack Thule Pack ’n Pedal 
Basket

Thule Pack´n Pedal 
Side Frames

Thule Pack ’n 
Pedal Pannier 

Magnet+Attachment

Thule Pack ’n Pedal 
Rack Adapter Bracket 

Magnet

Thule Pack ’n Pedal 
Rail Extender Kit

Kat. č. (SKU)

Barva

100090
Black

100050
Black

100017 100039 100038 100044

Objem - 26,5L - - - -

Hmotnost 1,1 kg 1,2 kg 0,43 kg - - -

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

Nosnost

Vpředu: 10 kg na horní 
ploše / 3 kg na boku
Vzadu: 11 kg na horní 
ploše / 10 kg na boku 

- - - - -

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

Nosiče a koše – technické údaje

Název produktu Thule Pack ’n Pedal 
Handlebar Mount

Thule Pack ’n Pedal 
Bike Wallet

Thule Pack ’n Pedal 
Handlebar Bag

Thule Pack ’n Pedal 
iPad/Map Sleeve

Thule Pack ’n Pedal 
Basic Handlebar Bag

Thule Single 
Handlebar Mount

Thule Smartphone 
Bike Mount

Thule Pack ’n Pedal 
Light Holder

Kat. č. (SKU)

Barva

100037 100004
Black

100012
Black

100014
Black

100080
Black

100084
Black

100087
Black

100083
Black

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

Hmotnost 0,34 kg 0,29 kg 0,66 kg 0,314 kg 0,57 kg 0,15 kg 0,22 kg 0,084 kg

Nosnost - - - - - 3 kg - -

Rozměry V x Š x H - 18 x 14 x 5 24 x 21 x 15 21 x 26 x 2 37 x 26 x 17 - - -

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) 

Hliník/plast Hliník/plast -

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 držáky na řídítka 

(č. 100084 nebo č. 100037, 

prodává se samostatně). 

-

Držák je určen k použití 

v kombinaci s držáky na řídítka 

(č. 100084 nebo č. 100037, 

prodává se samostatně). Tablet se 

prodává samostatně. 

Držák je určen k použití 

v kombinaci s držáky na řídítka 

(č. 100084 nebo č. 100037, 

prodává se samostatně). 

-

Držák je určen k použití 

v kombinaci s držáky na řídítka 

(č. 100084 nebo č. 100037, 

prodává se samostatně). Telefon 

se prodává samostatně. 

Držák je určen k použití 

v kombinaci s držáky na řídítka 

(č. 100084 nebo č. 100037, 

prodává se samostatně). 

Světlo se prodává samostatně. 

Výrobky k montáži na řídítka – technické údaje
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Technické úd
aje

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
Coaster XT 2

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ VOZÍKY VOZÍKY
ZA KOLO

Velikost kol 20 palců 20 palců 20 palců 20 palců 20 palců 20 palců 20 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

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

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

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

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

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 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 45 kg/100 lbs

Kufry na přepravu jízdních kol – technické údaje

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

Hmotnost (kg) 8,6 kg 15,8 kg 7,7 kg

Objem (l) - - -

Záruka 5 let 5 let 5 let 
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Technické úd
aje

Multifunkční sportovní vozíky – 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

*

Dětské cyklosedačky – porovnání vlastností

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

Multifunkční 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
Coaster XT 2

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ VOZÍKY 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

Dětské cyklosedačky – kompatibilita příslušenství

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 Miff y • • •

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
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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


