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Bring your life
 

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

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

Kamkoli vás vaše nadšení zavede, cokoli berete s sebou.
Díky výrobkům Thule si můžete naplno svobodně užívat 
svého aktivního života.
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vybavení pro pobyt v přírodě

Nosiče pro vodní sporty
Od kajaků a kánoí až po 
surfová prkna

Nosiče pro zimní sporty
Nosiče pro všechny druhy 
lyží a snowboardů
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Bring your life. Na cestách. Chcete-li si naplno užívat aktivního života s rodinou nebo 
přáteli, budete asi potřebovat spoustu vybavení – zvláště pokud je vaším koníčkem kolo, 
lyže, surf, kajak, kempování, horské túry nebo další aktivity v přírodě. Žít aktivním životem 
znamená, že můžete potřebovat více a speciální nosiče na vše potřebné. A tady přichází 
ke slovu Thule.
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Nejrychlejší způsob, 
jak se vydat na cestu. 

Protože se rodina v průběhu času rozrůstá a protože stále chceme trávit 
hodně času v přírodě, máme pocit, že se vnitřní prostor vozidla zmenšuje. 
Dostatek prostoru pro nová dobrodružství můžeme získat třeba tak, 
že budeme vybavení a další potřebné věci vozit na střeše automobilu.

Začněte výběrem nosiče, který vyhovuje vašim potřebám. Střešní nosič Thule 
je vhodným základním vybavením pro převážení každého nákladu. Navíc na 
něj můžete snadno montovat příslušenství vhodná k různým účelům. Stačí 
pouze několik jednoduchých úkonů a můžete vyrazit na cestu.

Vyberte model a rok výroby automobilu

Podívejte se na speciálně přizpůsobený nosič v Průvodci 
produktů, na webu thule.com nebo u prodejce výrobků Thule

Vyberte typ střechy

Hatchback

Kupé

Sedan

Kombi

MPV

SUV

Pickup

Mikrobus Užitkové 
vozidlo

Střešní 
podélníky

Normální 
střecha

Pevné montážní 
body

Integrované 
podélníky

Odtokový 
žlábek

T-drážka

 Střešní nosiče
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Střešní no
siče

Patky střešních nosičů/ 
Upevňovací systémy
Všechny střechy nejsou stejné. Vyberte 
si patky a upevňovací systém pro svůj vůz 
a svoje potřeby. Najděte optimální řešení 
a vydejte se na cestu.

Kompletní/všestranné nosiče
Řešení pro rušný život? S všestranným 
systémem střešních příčníků se můžete 
rychle vydat na cestu. Jde o kompletní 
a předem sestavený střešní nosič právě 
pro váš vůz.

Nosiče/Nosné tyče
Každý den, někdy, nebo jenom tu a tam? 
Těžký, nebo lehký náklad? Máme střešní 
nosič pro každý účel. Silné a trvanlivé nosné 
tyče, na kterých stylově převezete vše, co 
potřebujete.

Kam s tím? Všechno začíná u střešního nosiče Thule. Najděte optimální patky a nosné tyče. 
Další možnosti upevnění různého nákladu můžete přidat později. Při výběru vám ochotně 
pomůže Průvodce produkty.

Střešní nosiče

Řešení pro řemeslníky/vysoká zatížení
Pokud je přeprava velké zátěže v podstatě součástí vaší každodenní práce, 
potřebujete určitě nějaký chytrý střešní nosič. Společnost Thule nabízí celou 
paletu různých řešení pro řemeslníky, která vám pomohou ušetřit čas při 
nakládání vybavení a která vám současně dodají pocit bezpečí na cestách.
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958X
Aluminium

96X
Aluminium

959X
Aluminium

784-785
Black

794-795
Aluminium

89X
Aluminium

39X
Aluminium

958XB
Black

96XB
Black

959XB
Black

76X
Black

Kompletní/všestranné nosiče – základní údaje o řadě

Nosiče/Nosné tyče – základní údaje o řadě

Thule WingBar Thule SquareBar Thule ProBarThule SlideBar

Thule WingBar Edge Thule SmartRack
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Střešní no
siče

Thule Rapid System 754 
Pro vozidla bez podélníků nebo 
montážních bodů na střeše.

Thule Rapid System 753, 7531
Pro vozidla s předinstalovanými 
montážními body nebo 
s integrovanými podélníky.

Thule Rapid System 751, 7511
Pro vozidla s předinstalovanými 
montážními body na střeše.

Patky střešních nosičů/Upevňovací systémy – základní údaje o řadě

Thule Rapid System 775
Pro vozy se širokými podélníky 
(Ø 20–68 mm).

Thule Rapid Railing 757
Pro vozidla se střešními podélníky 
běžné velikosti (Ø 22–55 mm).

Odtokový žlábek Thule 951
Střešní nosič pro auta s úzkým 
odtokovým žlábkem.
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Thule WingBar Edge
Kompletní/všestranné nosiče

Účinné a elegantní řešení přímo na míru

Nízký profil nosiče Thule WingBar Edge dokonale navazuje na linii střechy automobilu. 
Propracovaný aerodynamický tvar v kombinaci se systémem Trail Edge a technologií 
WindDiffuser omezuje hluk a snižuje spotřebu paliva. Thule WingBar Edge je díky 
svému elegantnímu přímočarému designu zároveň ideální volbou, pokud chcete 
ponechat nosič na střeše, i když jej nepoužíváte.

Snadná instalace i použití
Thule WingBar Edge umožňuje bezpečné převážení nákladů o hmotnosti do 75 kg 
a je vybaven integrovanými T-drážkami, a proto umožňuje využití plné šířky střešních 
tyčí. Je dodáván ve dvou stylech, které umožňují montáž na střešní podélníky nebo 
pevné montážní body a integrované podélníky. Oba jsou předem sestaveny, aby je 
bylo možno namontovat rychle a snadno.

Thule WingBar Edge pro střešní podélníky

Thule WingBar Edge pro pevné montážní body a integrované podélníky
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958X
Aluminium

959X
Aluminium

958XB
Black

959XB
Black

Střešní no
siče

Thule WingBar Edge
Nízkoprofilový střešní nosič s aerodynamickou 
a integrovanou konstrukcí.

Kompletní/všestranné nosiče

Dvojice lisovaných plastových 
krytů zajišťuje dokonalý vzhled 
a umožňuje snadnou montáž

Díky nízkému profilu a montáži 
těsně nad střechu tvoří s vozem 
elegantní celek

Předem sestavená a kompletní 
sada pro snazší manipulaci

Pevné montážní body/ 
integrované podélníky

Střešní podélníky

Minimální hluk a nižší spotřebu paliva pomáhají zaručit 
aerodynamický design, technologie WindDiffuser 
usměrňující proudění vzduchu a systém TrailEdge snižující 
odpor vzduchu
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96X
Aluminium

96XB
Black

89X
Aluminium

Nosiče/Nosné tyče

Thule WingBar

Nejtišší a nejbezpečnější nosná tyč.

VLASTNOSTI
• Při výrobě tyče byla použita letecká konstrukce, díky čemuž se podařilo 

minimalizovat hluk i spotřebu paliva při jízdě s nosičem.

• Mírné zakřivení zajišťuje těsnější, a tedy lepší přilnutí.

• Má vynikající aerodynamické vlastnosti. Odporová síla je o 55 % nižší než 
u předchozího modelu Thule AeroBar.

• Technologie WindDiffuser usměrňuje proudění vzduchu.

• Systém TrailEdge snižuje odpor vzduchu.

• Vybaveny T-drážkami – jedinečným konstrukčním prvkem, který přináší řadu 
výhod. Příslušenství se jednoduše zasune na potřebné místo do drážky. Lze 
využít celou délku nosné tyče a získat více prostoru pro připevnění několika 
příslušenství.

• Schválení City Crash pro zatížení 100 kg podle norem ISO.

Thule SlideBar

Unikátní nosná tyč nejvyšší třídy s funkcí obousměrného 

vysouvání umožňuje maximálně snadné nakládání.

VLASTNOSTI
• Obousměrné vysouvání (v rozsahu 60 cm v každém směru) maximálně 

usnadňuje nakládání rozměrných předmětů na střechu automobilu.

• Funkce úchopných panelů potažených pryží, která umožňuje uvolňování 
jednou rukou, přispívá k maximální úrovni ergonomie při používání.

• Maximální bezpečnost pro uživatele je zajištěna prostřednictvím 
západkového zajišťovacího mechanismu a barevných ukazatelů otevřené 
a zavřené polohy.

• Schválení City Crash pro zatížení 100 kg podle norem ISO.
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39X
Aluminium

76X
Black

784
Black

785
Black

794
Aluminium

795
Aluminium

Střešní no
siče

 
Organizér popruhů Thule
Ve vteřině popruh zabalíte. Součástí balení 

je odolný popruh (274 cm, 400 cm).

 
Popruhy Thule
Pevné popruhy pro bezpečnou přepravu 

(275 cm, 400 cm, 600 cm).

 
Systém Thule jednoho klíče
Vyměňte všechny zámky na produktech Thule 

a používejte pro všechny jeden klíč.

Thule ProBar

Nosná tyč s jedinečným třídrážkovým 

designem pro montáž více různých 

příslušenství.

VLASTNOSTI  
• Třídrážkové provedení poskytuje velkou flexibilitu 

a otevírá možnosti pro kombinování škály různého 
příslušenství, které lze používat nezávisle na sobě 
nebo společně.

• Do horní drážky můžete upevnit například 
zarážku Thule, sklopný držák žebříku Thule, 
držák žebříku Thule atd. Všechna příslušenství 
připevníte během několika sekund. Jednoduše 
je zasunete do T-drážky a uzamknete na místě.

• V zadní drážce můžete snadno střídat válcový 
mechanismus Roller Thule, sklápěcí zarážku Thule 
a svorník Thule Eye. Nebo je nechte připevněné 
současně! A horní část odolné tyče Thule ProBar 
zůstane volná pro váš náklad.

• Testováno a schváleno pro zatížení 50 kg 
na každé tyči, to při montáži čtyř tyčí znamená 
celkem 200 kg.

Thule SmartRack 

Kompletní univerzální sada nosičů 

k montáži na střešní podélníky.

VLASTNOSTI  
• Všechny komponenty tohoto snadno použitelného 

střešního nosiče jsou obsaženy v balení.

• Kompletní sada včetně 4 patek a 2 tyčí.

• Guma chrání povrch podélníků před 
poškrábáním.

• Uzamykatelný pomocí speciálního nástroje, který 
je součástí dodávané sady. 

Thule SquareBar

Tradiční čtyřhranné ocelové tyče 

potažené černým plastem. 

VLASTNOSTI
• 2 mm silné hranaté tyče s drážkou v 5 délkách od 

108 do 150 cm.

Kompletní/všestranné nosičeNosiče/Nosné tyče
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39X
Aluminium

Řešení pro řemeslníky – příslušenstvíŘešení pro řemeslníky

Thule ProBar

Nosná tyč s jedinečným 
třídrážkovým designem pro 
montáž více různých příslušenství.

VLASTNOSTI
• Třídrážkové provedení poskytuje velkou 

flexibilitu a otevírá možnosti pro kombinování 
škály různého příslušenství, které lze používat 
nezávisle na sobě nebo společně.

• Do horní drážky můžete upevnit například 
zarážku Thule, sklopný držák žebříku 
Thule, držák žebříku Thule atd. Všechna 
příslušenství připevníte během několika 
sekund. Jednoduše je zasunete do 
T-drážky a uzamknete na místě.

• V zadní drážce můžete snadno střídat 
válcový mechanismus Roller Thule, 
sklápěcí zarážku Thule a svorník Thule 
Eye. Nebo je nechte připevněné současně! 
A horní část odolné tyče Thule ProBar 
zůstane volná pro váš náklad.

• Testováno a schváleno pro zatížení 50 kg 
na každé tyči, to při montáži čtyř tyčí 
znamená celkem 200 kg.

 
Plachta Thule
326 – Počasí vám nesmí bránit v práci.

 
Trubicový box Thule Conduit
3171 – Drží na místě a chrání trubky, jak nejlépe to jde.  

 
Válec Thule Roller
334/335 – Usnadňuje nakládání žebříků, prken 

a jiných dlouhých předmětů ze zádi vozidla.

 
Sklopný držák žebříku Thule
311 – Nosič žebříků, který vám šetří námahu i čas.

 
Boční profil Thule
322 – Sestavné boční profily k přizpůsobení délky 

nosiče, aby odpovídal jakémukoli vozidlu.

 
Přední zarážka Thule
321 – Pro bezpečný převoz nákladu o délce 

až 6 metrů na střeše.
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Střešní no
siče

Řešení pro řemeslníky – příslušenství

 
Naviják popruhů Thule
552 – Představuje kombinaci popruhu a zarážky.

 
Nosič žebříku Thule
548 – Pro snadné a bezpečné nakládání 

a připevňování žebříku ke střešnímu nosiči.

 
Nosič žebříku Thule
330 – Nosič žebříků, se kterým se snadno manipuluje 

a který je vybaven jedinečným systémem upevňování 

žebříků umožňujícím snadné nakládání i vykládání.

 
Thule adaptér na žebřík 
310 – Používá se k převážení žebříků v případech, 

kdy vzdálenost mezi schůdky/příčkami neodpovídá 

upevňovacím bodům nosiče žebříků.

 
Thule Popruh
323 – Zajišťuje rychlé a bezpečné upevnění nákladů, 

od žebříků po silná prkna.

 
Středová stěna boxu Thule Midwall
3181 – Příslušenství k trubicovému boxu Thule 

Conduit 317 umožňující snadné použití a oddělení 

kratších i delších trubek.

 
Svorník Thule Eye Bolt
320 – Zabezpečte svůj náklad pomocí svorníku Thule 

Eye Bolt a popruhu Thule Ratchet Tie Down.

 
Prodloužení pro válec Roller Thule
340 – Rozšiřuje střešní nosič v zadní části pro 

snadné nakládání zezadu vozidla.

 
Zarážka Thule vysoká
502 – Pevné zarážky vyvinuté ve spolupráci se 

zkušenými a náročnými sportovci, vysoké 25 cm.

 
Zarážka Thule nízká
503 – Pevné zarážky vyvinuté ve spolupráci se 

zkušenými a náročnými sportovci, vysoké 9 cm.

 
Zarážka Thule
314 – Odolná a funkční zarážka, která udržuje náklad 

na místě a zabraňuje posunutí.

 
Sklopná zarážka Thule
315 – Jedinečná, patentovaná zarážka, kterou 

jednoduše složíte mimo dosah při nakládání, 

vykládání, nebo když ji nepotřebujete.  









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

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

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

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

Nosiče kol 
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 Střešní nosiče kol
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598
Aluminium

532
Silver Gray

565
Aluminium

569
Aluminium

561
Aluminium

598B
Black

N
o

siče ko
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Thule ProRide

Thule ThruRideThule Sprint

Thule FreeRide

Thule OutRide

Střešní nosiče kol – základní údaje o řadě
Uchycení za rám

Uchycení za vidlici
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Nejlepší se dále zlepšuje

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

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

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

Doplňky k nosiči  
Thule ProRide

Thule ProRide
Střešní nosiče kol

Thule ProRide 598 hliníkový

Thule ProRide 598 černý

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

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

Ochrana karbonových rámů Thule
984 – Adaptér umožňující bezpečnou přepravu kol 

s karbonovými rámy.
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obložení úchytů, které se přizpůsobují trubkám 
rámu kola a minimalizují riziko poškození rámu.

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

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

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

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

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

Střešní nosiče kol
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Thule Sprint 569

Thule Sprint 
Střešní nosiče kol

Nosič nejvyšší třídy pro uchycení kola za vidlici

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

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

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

Doplňky k nosiči Thule Sprint

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

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

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

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

Bezpečné upevnění a stabilitu zadního 
kola pomáhá zajistit klín.

Thule Sprint
Nejvšestrannější nosič pro uchycení kola za vidlici, 

zajišťující maximálně bezpečné upevnění kola.

Střešní nosiče kol

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

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

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

Thule ThruRide
Střešní nosiče kol

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

pro přední kolo.

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

9mm adaptér Thule ThruRide.

Doplňky k nosiči Thule ThruRide

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

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

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

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

Thule ThruRide
Nosič k uchycení kola za vidlici podporující všechny  

průchozí osy bez nutnosti dalších adaptérů.

Střešní nosiče kol
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561
Aluminium

532
Silver Gray

Thule FreeRide

Funkční a snadno použitelný nosič na jízdní kola 

se všemi základními funkcemi.

VLASTNOSTI
• Držák rámu s rychloupínacím mechanismem umožňuje upevnění 

většiny rámů až do průměru 80 mm.

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

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

• Maximální povolená hmotnost jednoho kola je 17 kg.

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

• Splňuje standard CityCrash.

Thule OutRide

Přeprava kola s uchycením za vidlici, profesionální styl.

VLASTNOSTI
• Snadno nastavitelný západkový systém umožňuje upevnění 

všech typů vidlic.

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

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

• Maximální povolená hmotnost jednoho kola je 17 kg.

• Tento nosič je předem sestaven, nepotřebujete žádné nářadí.

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

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

• Splňuje standard CityCrash.

Střešní nosiče kol
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Příslušenství pro střešní nosiče kol

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Systém Thule jednoho klíče  
Vyměňte všechny zámky na produktech Thule 

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

  
931 – vhodný pro 1–2 jízdní kola

Thule EuroClassic G6

   
928 – vhodný pro 1–3 jízdní kola

    
929 – vhodný pro 1–4 jízdní kola

Thule VeloSpace

  
917 – vhodný pro 1–2 jízdní kola

Thule EuroRide

 
940 – vhodný pro 1–2 jízdní kola

Thule VeloCompact

 
924 – vhodný pro 1–2 jízdní kola

    
926 – vhodný pro 1–4 jízdní kola

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

Thule EasyFold
Nosiče kol na tažné zařízení 

Vytváří nový standard kompaktních a skládacích nosičů 
jízdních kol

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

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

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

Doplňky k nosiči Thule EasyFold

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

chrání vás i váš vůz před ušpiněním.

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

jízdních kol.
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Nosiče kol na tažné zařízení

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

Plně skládací konstrukce zaručuje 
snadnou montáž, manipulaci 
i skladování.

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

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

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

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

jízdních kol (včetně elektrokol a velkých sjezdových kol).

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

Doplňky k nosiči Thule  
EuroClassic G6

Thule EuroClassic 928 Thule EuroClassic 929

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

o další jízdní kolo.

Nakládací rampa Thule
9152 – Praktická odnímatelná rampa pro 

snadné naložení a vyložení jízdních kol.

Splní všechny vaše potřeby

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

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

se vyznačuje neobyčejnou flexibilitou a nosností.

Nosiče kol na tažné zařízení

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

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

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

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

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

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

Thule VeloSpace
Nosiče kol na tažné zařízení

Doplňky k nosiči 
Thule VeloSpace

Bring your bike – jakékoli kolo

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

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

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

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

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

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

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

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

Demontovatelné držáky rámu zaručují 
snadné upevnění kol. 

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

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

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

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

Nosiče kol na tažné zařízení
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Thule VeloCompact 924 Thule VeloCompact 926

Thule VeloCompact
Nosiče kol na tažné zařízení

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

o další jízdní kolo.

Nakládací rampa Thule
9152 – Praktická odnímatelná 

rampa pro snadné naložení 

a vyložení jízdních kol.

Umožní vám odvézt celý tým

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

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

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

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

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

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

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

Demontovatelné držáky rámu zaručují 
snadné upevnění kol.

Thule VeloCompact
Tento kompaktní a lehký nosič pro přepravu 

jízdních kol je vhodný pro každodenní použití 

a pojme až čtyři kola.

Nosiče kol na tažné zařízení
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940

Thule EuroRide

Praktický nosič kol se všemi základními funkcemi.

VLASTNOSTI
• Ručně ovládaný sklápěcí mechanismus umožňuje přístup 

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

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

• Odnímatelné držáky kol s měkkými pásky.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Registrační značka Thule
9762 – Prázdná tabulka pro montáž na držák 
registrační značky na nosiči jízdních kol.

 
Systém Thule jednoho klíče  
Vyměňte všechny zámky na produktech Thule 

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

Vysoký standardní nosič s flexibilní 

konstrukcí určený pro montáž na 

užitková vozidla, mikrobusy a vozidla 

kategorie MPV (na 2–4 jízdní kola). 

VLASTNOSTI
• Pojme 2 jízdní kola, případně 3 kola při 

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

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

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

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

Thule ClipOn High

Rychle upevnitelný skládací nosič 

na jízdní kola určený pro automobily 

s karoserií typu kombi a hatchback 

(na 2 jízdní kola). 

VLASTNOSTI  
• Díky zvýšené pozici nosiče jsou zadní 

světla a RZ stále viditelné.

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

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

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

Nosič kol na zadní dveře

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

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

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

Nosiče kol na zadní dveře – příslušenství

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

 
Systém Thule jednoho klíče  
Vyměňte všechny zámky na produktech Thule 

a používejte pro všechny jeden klíč.

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

Milovník adrenalinových soutěží a všestranný 
sportovec.

Kapitán týmu Thule Adventure Team.

Státní příslušnost: Švédsko.

Rodina: ženatý otec čtyřletého syna.

Sporty: Mými hlavními sporty jsou adrenalinové závody a 

všestranné disciplíny, závodím ale také v řadě dalších outdooro-

vých sportů, abych trénoval rychlost a aby pro mě byly tréninky 

zábavnější! Například Xterra, závody na horských a silničních 

kolech, závody na kajacích a inline bruslích a také terénní běh.

Nejlepší místo na Zemi: Kdekoli, kde můžu být v přírodě a věno-

vat se svým hlavním sportům – kajaku, terénnímu běhu a hor-

ským kolům. Miluji životní styl zaměřený na outdoorové sporty.

„Pokud chcete být úspěšnými všestrannými sportovci, 
je pro vás důležité, abyste měli správné vybavení ve správné 

chvíli na správném místě. Díky tomu se můžete plně 
soustředit na své výkony.“

Martinova volba
Thule Motion XXL



54

 Boxy a koše 
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Střešní boxy
Žijete aktivním životem, jedete na dovolenou nebo 
prostě jen potřebujete více místa pro náklad? Naše 
široká nabídka střešních boxů má něco pro každého. 

Skládací střešní boxy
Snadno se ukládají. Snadno se přenášejí. 
Snadno se nakládají. Naše skládací střešní 
boxy vám ulehčí život ve všech situacích.

Přepravní koše
Jste-li vášnivými dobrodruhy a odpovídá 
tomu i váš životní styl, naše spolehlivé 
a stylové koše vám poskytnou prostor, 
flexibilitu a velkorysou nosnost.

Není třeba něco nechávat doma. Úhledné a stylové střešní boxy Thule vám poskytnou 
dokonalou ochranu a bezpečí a můžete do nich uložit vše potřebné – od vybavení pro 
pobyt v přírodě až po zavazadla a věci každodenního života. Pro rozměrnější náklady pak 
výborně poslouží střešní koš Thule.

Boxy a koše

Nosiče pro přepravu nákladu za vozidlem
Snadný přístup a flexibilitní řešení pro přepravu 
na zádi auta. Náš systém nosičů montovaných na 
zadní dveře rozšiřuje úložný prostor vozidla přesně 
podle vašich potřeb.
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Střešní boxy
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Thule Excellence XT 
218 x 94 x 40 cm  -  470 L

 6119T  6119B

Thule Dynamic M (800) 
206 x 84 x 34 cm  -  320 L 

 6128T  6128B

Thule Dynamic L (900)

235 x 94 x 35 cm  -  430 L

 6129T  6129B

Thule Motion XL (800)
205 x 84 x 45 cm  -  460 L

 6208S  6208B

Thule Motion XXL (900)
235 x 94 x 47 cm  -  630 L

 6209S  6209B

Thule Motion Sport (600)
190 x 67 x 42 cm  -  320 L

 6206S  6206B

Thule Motion M (200)
175 x 86 x 46 cm  -  410 L

 6202S  6202B

Thule Touring S (100)
139 x 90 x 40 cm  -  330 L

 6341T  6341B 

Thule Touring M (200)
175 x 82 x 45 cm  -  400 L

 6342T  6342B

Thule Touring Sport (600)
190 x 63 x 39 cm  -  300 L

 6346T  6346B

Thule Touring Alpine (700)
232 x 70 x 42 cm  -  430 L

 6348T  6348B

Thule Touring L (780)
196 x 78 x 43 cm  -  420 L

 6348T  6348B

Thule Excellence XT

Thule Dynamic

Thule Motion

Thule Touring

205 cm

200 cm

180 cm

155 cm 180 cm 220 cm

220 cm190 cm155 cm175 cm

175 cm

B
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Střešní boxy – základní údaje o řadě
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Thule Excellence XT 

Střešní boxy

Přepravujte všechny své osobní potřeby bezpečně a stylově.

Thule Excellence XT je vyvinut jako špičkový střešní box. Díky výjimečnému objemu a možnosti 
uložení až 8 párů lyží je ideálním společníkem na cestách za každým sněhovým dobrodružstvím. 

Thule Excellence XT díky svému nízkému montážnímu profilu dokonale splývá s automobilem 
a jeho pokročilá aerodynamická konstrukce optimalizuje proudění vzduchu. Můžete si tak užít 
příjemnější jízdu jak na horských silnicích, tak na dálnici. Tento velmi praktický střešní box lze 
otevřít z obou stran, umožňuje zajištění výbavy pomocí speciálně vyvinuté sítě a je vybaven 
automatickým osvětlením boxu, které usnadňuje nakládání a vykládání ve tmě.

Vítěz testů
Thule Excellence XT je vítěz testů tuhých boxů, který získal mimo jiné ocenění časopisů Auto 
Motor und Sport, Auto Zeitung nebo Auto Strassenverkehr.

Thule Excellence XT 9119B lesklá černá/titanová metalíza

Thule Excellence XT 9119T titanová metalíza/lesklá černá
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6119T
Titan Metallic /
Black Glossy

 XL
6119B
Black Glossy / 
Titan Metallic
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Thule Excellence XT 

Nejluxusnější střešní box na světě.

Střešní boxy

Luxusní design v jedinečné 
dvoubarevné kombinaci 
a propracovaném aerodynamickém 
provedení s technologií difuzérů, 
která zajišťuje optimální proudění 
vzduchu kolem boxu.

Oboustranné otevírání a vnější rukojeti 
na víku zaručují pohodlnou montáž, 
nakládání i vykládání.

Střešní box se montuje na přední část 
střechy, a tak nebrání plnému otevření 
zavazadlového prostoru.

Systém centrálního zamykání zajišťuje maximální 
úroveň ochrany nákladu. Ergonomicky tvarovaný 
komfortní klíč Thule je možné vyjmout, až když jsou 
řádně zajištěny všechny západky.

Díky předem namontovanému 
rychloupínacímu systému Thule 
PowerClick s integrovaným 
indikátorem momentu utažení lze box 
rychle a bezpečně upevnit jednou 
rukou.

Automatické zajištění nákladu: po zavření 
víka se náklad v boxu automaticky upevní 
na místě a zajistí pomocí integrované zádržné 
sítě a ochranného plastu v přední části boxu.
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6128B
Black Glossy

 M

6128T
Titan Glossy

6129B
Black

 L

6129T
Titan Glossy

Sport

6202B
Black Glossy 

6202S
Silver Glossy

M

6206B
Black Glossy 

6206S
Silver Glossy

XL

6208B
Black Glossy 

6208S
Silver Glossy

XXL

6209B
Black Glossy 

6209S
Silver Glossy

Střešní boxy

Thule Dynamic

Dokonale sportovní, aerodynamický a elegantní  
střešní box.

VLASTNOSTI
• Sportovní, aerodynamický design využívající technologii difuzérů 

optimalizuje proudění vzduchu okolo boxu a dno tvarované podle 

střechy dokonale padne každému vozu.

• Díky předem namontovanému rychloupínacímu systému Thule 

PowerClick s integrovaným indikátorem momentu utažení lze box 

rychle a bezpečně upevnit jednou rukou.

• Oboustranné otevírání DualSide  a vnější rukojeti na víku zaručují 

pohodlnou montáž, nakládání i vykládání.

• Systém centrálního zamykání zajišťuje maximální úroveň ochrany 

nákladu. Ergonomicky tvarovaný komfortní klíč Thule je možné 

vyjmout, až když jsou řádně zajištěny všechny západky.

• Střešní box se montuje na přední část střechy, a tak nebrání plnému 

otevření zavazadlového prostoru.

Thule Motion

Pohodlný a prostorný střešní box.

VLASTNOSTI
• Design zajišťující nejefektivnější využití prostoru.

• Díky předem namontovanému rychloupínacímu systému Thule 

PowerClick s integrovaným indikátorem momentu utažení lze box 

rychle a bezpečně upevnit jednou rukou.

• Oboustranné otevírání a vnější rukojeti na víku zaručují pohodlnou 

montáž, nakládání i vykládání.

• Systém centrálního zamykání zajišťuje maximální úroveň ochrany 

nákladu. Ergonomicky tvarovaný komfortní klíč Thule je možné 

vyjmout, až když jsou řádně zajištěny všechny západky.

• Střešní box se montuje na přední část střechy, a tak nebrání plnému 

otevření zavazadlového prostoru.
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Střešní boxy

Thule Flow

Samostatný aerodynamický box na lyže pro 
milovníky zimních sportů.

VLASTNOSTI
• Aerodynamický design střešního boxu snižuje odpor vzduchu 

na minimum. Dno boxu kopíruje tvar střechy vozu a perfektně 

k ní přilehne.

• Box byl navržen speciálně pro přepravu lyží, hůlek a snowboardů 

a pojme lyže o délce až 210 cm. 

• Díky předem namontovanému rychloupínacímu systému Power-

Click s integrovaným indikátorem momentu utažení lze box rychle 

a bezpečně upevnit jednou rukou.

• Oboustranné otevírání pro pohodlnou montáž, nakládání i vykládání.

• Systém centrálního zamykání zajišťuje maximální úroveň ochrany 

nákladu. Ergonomicky tvarovaný komfortní klíč Thule je možné 

vyjmout, až když jsou řádně zajištěny všechny západky.

• Střešní box díky své předsunuté poloze na střeše nijak neblokuje 

přístup do zavazadlového prostoru auta.

Thule Touring

Funkční střešní box s všestranným využitím.

VLASTNOSTI
• Exkluzivní provedení víka v lesklé černé barvě nebo speciální stylová 

povrchová úprava materiálu víka aeroskin.

• Patentovaný rychloupínací systém Thule FastClick s integrovaným 

indikátorem momentu utažení zaručuje snadné a bezpečné upevnění.

• Oboustranné otevírání DualSide umožňuje pohodlnou montáž 

i nakládání a vykládání.

• Systém centrálního zamykání zajišťuje maximální úroveň ochrany 

nákladu. Ergonomicky tvarovaný komfortní klíč Thule je možné 

vyjmout, až když jsou řádně zajištěny všechny západky.
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Střešní boxy – příslušenství

Světlo Thule do boxu
6951 – Zajistí maximální viditelnost uvnitř střešního 

boxu Thule.

Potahy Thule pro  
víko střešního boxu
698X – Potah víka během skladování ochrání box 

před poškrábáním a prachem.

Adaptéry nosiče lyží pro box Thule
694X – Pro bezpečnou a šetrnou přepravu vašich 

lyží uvnitř střešního boxu.

Thule MultiLift
572 – Skvělý způsob skladování střešního boxu. Stejně 

dokonale poslouží i pro kajaky a surfová prkna.

Úložné vaky Thule GoPack
Speciální konstrukce úložných vaků pro optimální 

využití prostoru ve střešním boxu.

Systém Thule jednoho klíče
Vyměňte všechny zámky na produktech Thule 

a používejte pro všechny jeden klíč. 

T-drážkové adaptéry Thule
Umožňuje montáž střešního boxu k nosné tyči 

s T-drážkou.
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Skládací střešní boxy

Skládací střešní boxy

Thule Ranger

Skládací střešní box usnadňuje skladování.

FUNKCE BOXU THULE RANGER 500
• Dokonale se hodí pro přepravu lyží a ve složeném stavu zabere 

minimum prostoru.

• Rozšiřující části se zipy umožňují přizpůsobení velikosti úložného 

prostoru velikosti nákladu.

• Montážní systém Easy-Snap umožňuje rychlé a bezpečné upevnění.

• Je vyroben z nepromokavého materiálu se svařovanými švy 

a utěsněným zipem, a chrání tak náklad před vodou a špínou.

• Součástí dodávky jsou nosiče pro bezpečnou přepravu lyží.

 
FUNKCE BOXU THULE RANGER 90
• Poskytuje plný prostor pro zavazadla a zároveň ve složeném stavu 

zabírá minimum místa – dá se složit do malého balíčku a uložit do 

kufru vozu.

• Je vyroben z nepromokavého materiálu se svařovanými švy 

a utěsněným zipem, a chrání tak náklad před vodou a špínou.

• Montážní systém Easy-Snap umožňuje rychlé a bezpečné upevnění.

• Součástí dodávky je i speciální obal pro uložení sbaleného boxu.

Thule Ranger 90

Thule Ranger 500
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823
Aluminium

 L

824
Aluminium

Přepravní koše

Thule Trail

Luxusní přepravní koš s množstvím 
integrovaných funkcí.

VLASTNOSTI
• Luxusní provedení ve stříbřitě hliníkové barvě s černými 

kontrastními prvky.

• Integrované postranní konzoly pro maximální úroveň ochrany nákladu.

• Integrované T-drážky, do nichž lze snadno upevnit další produkty 

Thule, umožňují ještě lepší využití přepravních košů.

• Protiskluzový pogumovaný povrch usnadňující nakládání 

dlouhých předmětů.

• Možnost uzamknutí ke střešnímu nosiči.

• Možnost nastavení bodů pro uchycení podle délky střešního nosiče.

Přepravní koše
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Přepravní koše Přepravní koše – příslušenství 

Thule OutRide
561 – Přeprava kola s uchycením za vidlici, 

profesionální styl.

Thule K-Guard
840 – Rychlejší, bezpečnější, snazší – věnujte méně 

času nakládání a vykládání a užívejte si více času 

v kajaku na vodě.

Thule Caravan
857 – Prostorný vak pro usnadnění nakládání 

přepravního koše Thule.

Rozšiřující adaptér Thule Canyon
8591 – Prodlouží prostor pro náklad o 51 cm.

Střešní příčky Thule Canyon
8592 – Umožňuje upevnit další výbavu nebo 

stabilizovat náklad.

Systém Thule jednoho klíče
Vyměňte všechny zámky na produktech Thule 

a používejte pro všechny jeden klíč. 

Thule Canyon

Střešní koš s robustní, elegantní konstrukcí 
z lehkých ocelových trubek je ideální pro přepravu 
výstroje všech tvarů a velikostí.

VLASTNOSTI
• Prodlužte prostor pro náklad o 51 cm přidáním rozšiřujícího adaptéru 

Thule Canyon 8591.

• Uzamykatelný systém jednoho klíče Thule.

• Elegantní a účelný nízký profil se zúženými bočními stěnami 

usnadňujícími nakládání i vykládání.

• Součástí příslušenství je aerodynamický kryt, který vylepšuje proudění 

vzduchu kolem nákladu.

• Stabilizujte náklad a naložte více výbavy přidáním střešních příček 

Thule Canyon Crossbars 8592.
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Nosiče pro přepravu nákladu za vozidlem
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Nosiče pro přepravu nákladu za vozidlem

Thule BackUp

Snadno přístupné a prostorné 
přepravní řešení s montáží na zadní 
část automobilu.

Thule EasyBag

Snadno přístupné a skládací 
přepravní řešení s montáží na zadní 
část automobilu.

Thule BackSpace

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

VLASTNOSTI
• Snadné upevnění přímo na nosič kol Thule VeloSpace pro montáž 

na tažné zařízení bez nutnosti nářadí.

• Prémiový nákladní box se snadným přístupem rozšiřuje úložný 

prostor vozidla o 300 l a je skvělý na dva golfové bagy nebo 

sportovní kočárek.

• Box svou nízkou polohou usnadňuje nakládání a vykládání nákladu.

• Box je namontován na výklopném nosiči Thule VeloSpace,  

takže vám nebrání v přístupu do zavazadlového prostoru.

• Díky lehké a skládací konstrukci se snadno skladuje, když jej zrovna 

nepoužíváte.









Matt 
Elsasser

Vítěz závodu Go Epic with Thule a neskutečně 
talentovaný kitesurfař.

Státní příslušnost: USA

Rodina: Matka, otec, bratr dvojče a sestra a všichni 

jsou kitesurfaři!

Sporty: Kitesurfing a surfing.

Nejlepší místo na Zemi: Všude, kde fouká vítr a kde 

se převalují vlny!

„Na surfingu a kitesurfingu je úžasné to, že se skvěle doplňují 
a umožňují vám zůstat na vodě celý den. Když nefouká vítr, 
surfujeme. Když příboj rozfouká vítr, kitesurfujeme. Když se 
sejde skvělý vítr s vlnami, začíná teprve opravdová zábava!“

Mattova volba
Thule Board Shuttle
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 Nosiče pro vodní sporty
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Namiřte si to přímo k vodě. A můžete tam zůstat déle. Ať už máte kajak, kánoi, surfové 
prkno nebo wakeboard, nakládání a vykládání s nosiči Thule pro vodní sporty je rychlé 
a snadné. Průvodce produkty vám pomůže najít to nejlepší řešení přesně pro vás.

Nosiče pro kajaky a kánoe
Rychlejší, bezpečnější, snazší. Věnujte méně 
času nakládání a vykládání a užijte si více 
času na vodě. Naše nosiče vám umožní 
dělat to, co máte nejraději.

Nosiče pro vodní sporty

Nosiče surfových prken a prken SUP
Je mnoho způsobů, jak si poradit s vlnami, ale 
jen několik možností, jak se k nim s prknem 
bezpečně dostat.
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 Nosiče pro kajaky a kánoe
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Nosiče pro kajaky a kánoe – základní údaje o řadě

Thule Hullavator Pro Thule K-Guard Thule Hull-a-Port Pro Thule Hull-a-Port

Podpěra kajaku ThuleNosič kajaku ThuleThule Hydroglide Thule Portage
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Thule Hullavator Pro

Vyplujte snadno a rychle – i bez 

cizí pomoci. Tento nosič s funkcí 

snadného zvednutí pro kajaky 

odlehčí až 18 kg z hmotnosti kajaku.

VLASTNOSTI
• Nakládejte i vykládejte kajak bez cizí 

pomoci díky plynovým vzpěrám, které 
sníží hmotnost kajaku při zvedání 
a spouštění o 18 kg.

• Kajak nakládejte i vykládejte a připoutejte 
ve výši pasu za pomoci dvojitých 
vysouvacích ramen, která spustí kajak 
až o 1 metr.

• Maximální ochrana vašeho kajaku díky 
8 polstrovaným opěrným bodům.

• Dvojitě potažená ocelová konstrukce 
odolná vůči korozi zaručí delší životnost 
než při použití hliníku.

Thule K-Guard

Rychlejší, bezpečnější, snazší – 

věnujte méně času nakládání 

a vykládání a užívejte si více času v 

kajaku na vodě.

VLASTNOSTI  
• Velmi rychlá a snadná montáž ke 

střešnímu nosiči.

• Možnost sklápění pod širokým úhlem 
maximálně usnadní nakládání i vykládání 
kajaku.

• Pryžové podpěry jsou navrženy tak, aby 
je bylo možné přizpůsobovat různým 
tvarům kajaků, přičemž udržují rovnoměrné 
rozložení tlaku působícího na trup kajaku.

• Vůbec první nosič kajaků, u kterého lze 
převážený kajak zajišťovat uzamknutím 
(pomocí uzamykatelného popruhu s 
ocelovým jádrem) a současně uzamykat 
nosič namontovaný na nosných střešních 
tyčích.

Thule Hull-a-Port Pro

Sklopná verze našeho nejstabilnějšího 

nosiče kajaku, který šetří místo. 

 

VLASTNOSTI
• Když se nosič nepoužívá, lze jej sklopit do 

roviny se střešním nosičem, aby se zlepšila 
aerodynamika vozu.

• Nosič je pevný a nenáročný na prostor 
díky zkosenému tvaru.

• Má široký profil ve tvaru písmene J, který 
usnadňuje nakládání a vykládání lodi.

• Podložky nosiče jsou potaženy silnou 
vrstvou plsti, která trup lodi chrání před 
poškozením.

Thule Hull-a-Port

Tento standardní kolébkový 

nosič tvaru J poskytuje vynikající 

nosnost a úroveň ochrany díky 

svému nastavitelnému obložení 

se čtyřbodovým stykem a ocelové 

konstrukci.

VLASTNOSTI
• Nosič je pevný a nenáročný na prostor 

díky zkosenému tvaru.

• Má široký profil ve tvaru písmene J, který 
usnadňuje nakládání a vykládání lodi.

• Podložky nosiče jsou potaženy silnou 
vrstvou plsti, která trup lodi chrání před 
poškozením.

• Pevné popruhy spolehlivě zajišťují kajak 
v přepravní poloze.

Nosiče pro kajaky a kánoe
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Nosič kajaku Thule

Funkční nosič kajaku, který se 

perfektně přizpůsobí tvaru kajaku. 

 

VLASTNOSTI
• Čtyři nastavitelné gumové podložky drží 

kajak při přepravě pevně na místě.

• Pevné popruhy spolehlivě zajišťují kajak 
v přepravní poloze.

• Gumová podložka okolo přezek 
popruhů chrání kajak a automobil 
před poškrábáním, k němuž by během 
upevňování a přepravy mohlo dojít.

• Nosič lze snadno namontovat na tyče 
Thule SquareBar i na tyče s T-drážkou 
(součástí balení je i adaptér do T-drážky).

Thule Portage

Přepravujte kánoi nebo kajak bezpečně 

a pohodlně a užijte si co nejvíce času 

na vodě díky našemu nosiči kánoí 

s nejjednodušším nakládáním.

VLASTNOSTI  
• Univerzální držák Thule FlipFit je kompatibilní 

se všemi systémy nosičů Thule a s většinou 
střešních nosičů na trhu.

• Držáky kánoe mají sešikmené hrany, aby 
se na ně loď dobře nakládala.

• Během přepravy prkno chrání měkká 
vrstva odolná vůči povětrnostním vlivům, 
jíž jsou potaženy opěrné plochy.

• Upevnění kánoe ve správné poloze během 
přepravy zajišťuje praktický kotvicí systém 
Quick Draw s karabinami.

Podpěra kajaku Thule

Základní nosič pro přepravu všech 

typů kajaků, který šetří místo. 

 

VLASTNOSTI
• Pokud se nosiče nepoužívají, lze je sklopit 

do vodorovné polohy.

• Odolné popruhy drží loď na místě.

Thule Hydroglide

Chytrý nosič kajaků s vestavěným 

prvkem pro usnadnění nakládání. 

 

VLASTNOSTI
• Nosič má plstěnou zadní podpěru, 

která usnadňuje nakládání. Kajak stačí 
jednoduše nasunout na střechu auta.

• Čtyři nastavitelné gumové podložky drží 
kajak při přepravě pevně na místě.

• Pevné popruhy spolehlivě zajišťují kajak 
v přepravní poloze.

• Gumová podložka okolo přezek 
popruhů chrání kajak a automobil 
před poškrábáním, k němuž by během 
upevňování a přepravy mohlo dojít.

Nosiče pro kajaky a kánoe
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 Nosiče surfových prken a prken SUP
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Nosiče surfových prken a prken SUP – základní údaje o řadě

Thule Board Shuttle Nosič windsurfingového prkna 
Thule Sailboard

Thule SUP Taxi Nosič surfového prkna 
Thule Wave

Víceúčelový nosič Thule
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Thule SUP Taxi

Luxusní provedení nosiče 

Paddleboard (SUP), který se 

vyznačuje univerzálním a bezpečným 

systémem montáže. 

VLASTNOSTI
• Nosič má propracovanou teleskopickou 

konstrukci a snadno se přizpůsobí prknům 
o šířce 700–860 mm.

• Díky vysoce odolné popruhové tkanině 
vyztužené ocelovými dráty a odpružené 
uzamykací vačce nabízí bezkonkurenční 
úroveň ochrany převážených prken.

• Integrovaný upevňovací popruh umožňuje 
snadné a pohodlné naložení prkna.

• Během přepravy prkna chrání měkká 
ochranná vrstva odolná vůči povětrnostním 
vlivům, jíž jsou potaženy opěrné plochy.

Thule Board Shuttle

Vezměte si své surfové prkno 

kamkoli. Tento nosič prkna 

s nastavitelnou šířkou a vestavěnou 

ochranou prkna vyhovuje téměř 

všem střešním nosičům.

VLASTNOSTI
• Teleskopický design umožňuje pohodlné 

a přesné uložení a snadno se přizpůsobí 
prknům o šířce 70–86 cm.

• Univerzální držák FlipFit je kompatibilní 
se všemi systémy nosičů Thule 
a s většinou střešních nosičů na trhu.

• Dvojitá konstrukce nosiče umožňuje 
maximálně stabilní upevnění dvou 
surfových prken.

• Během přepravy prkno chrání měkká 
vrstva odolná vůči povětrnostním vlivům, 
jíž jsou potaženy opěrné plochy.

Nosič windsurfingového 
prkna Thule Sailboard

Tradiční produkt Thule používaný 

surfaři po celém světě. 

 

VLASTNOSTI
• Je určen pro jedno prkno a dva stěžně.

• Ochranné polstrování je součástí dodávky.

• Pevné popruhy spolehlivě zajišťují kajak 
v přepravní poloze.

• Provedení 533 pro použití se systémem 
Thule SquareBar, provedení 833 pro 
použití se systémy Thule WingBar Edge, 
Thule WingBar, Thule SlideBar a Thule 
ProBar.

Nosič surfového prkna 
Thule Wave

Nejjednodušší způsob převozu 

až dvou surfovacích prken. 

 

VLASTNOSTI
• Surfové prkno se pokládá na měkké 

gumové držáky.

• Nosič pojme až dvě surfová prkna.

• Gumová podložka okolo přezek 
popruhů chrání kajak a automobil 
před poškrábáním, k němuž by během 
upevňování a přepravy mohlo dojít.

Nosiče surfových prken a prken SUP
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Víceúčelový nosič Thule

Inteligentní nosič pro přepravu 

stěžňů, pádel a vesel

VLASTNOSTI  
• Flexibilní systém pro přenášení pádel, 

vesel, stěžňů a dalších dlouhých předmětů.

• Integrated cable locks to secure 
accessories.

• Integrovaná pryžová výstelka zajišťuje 
ochranu vybavení.

• Dodává se v sadách po dvou.

Nosiče surfových prken 
a prken SUP

Vodní sporty – příslušenství

 
Thule WaterSlide
839 – Speciální podložka, která chrání vaše vozidlo 

během nakládání a vykládání kajaku nebo kánoe.

 
Uzamykatelný popruh Thule
841 – Inovativní uzamykatelný popruh chrání váš 

kajak nebo jiné vybavení připevněné ke střešnímu 

nosiči před krádeží.

 
Chrániče pro windsurfingové 
prkno Thule
5603 – Pro šetrné podepírání vašeho 
sportovního plavidla během přepravy.

 
Organizér popruhů Thule
Ve vteřině popruh zabalíte. Součástí balení 
je odolný popruh.

 
Popruhy Thule
Pevné popruhy pro bezpečnou přepravu 
(275 cm, 400 cm, 600 cm).

 
Thule QuickDraw
838 – Lze velmi dobře použít jako příďový 
a záďový úvaz.  









Aline  
Bock

Mistryně světa ve freeride snowboardingu 
a vášnivá surfařka.

Státní příslušnost: Německo.

Rodina: svobodná.

Sporty: snowboarding, surfing.

Nejlepší místo na Zemi: Doma je tam, kam vás táhne vaše srdce 

a kde máte přátele; Innsbruck/Rakousko, Überlingen/Německo.

„Být venku v přírodě, cestovat na různá místa a poznávat 
lidi, kteří milují pobyt v přírodě, mi vlévá energii do žil 

a hrozně mě to baví. Zkrátka mi to dobíjí baterie a vykouzlí 
mi to úsměv na tváři.“

Alinina volba
Thule SnowPack
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Střešní nosiče lyží
Nezáleží na tom, do čeho se pustíte 
a na čem pojedete – naše nosiče zaručí 
bezpečnou dopravu vašich snowboardů 
a lyží. Navíc se snadno montují, nakládají 
a vykládají, a to v jakémkoli počasí.

Nosiče pro zimní sporty

Thule Xtender Thule SnowPack 

  (běžky)
Thule SkiClick

Střešní nosiče lyží – základní údaje o řadě

Vezměte si s sebou zimní sportovní výbavu. A můžete zamířit přímo za 
sněhem. Nosiče lyží Thule vám pomůžou přepravit lyže a snowboardy, ať 
míříte kamkoli – bezpečně, snadno a bez zaplnění vnitřku auta.
Pokud raději přepravujete lyže, snowboardy a výstroj v ochranném boxu, 
prohlédněte si naši nabídku střešních boxů na str. 58.
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Thule SnowPack
Střešní nosiče lyží

Nenechte se omezovat nosičem lyží

Při současné velké rozmanitosti lyží musí být nosič lyží flexibilní tak, abyste na něj mohli 
naložit všechny druhy lyží a snowboardů včetně těch širších nebo s vyšším vázáním. Nosič 
lyží Thule SnowPack je navržen s ohledem na tyto požadavky tak, abyste se mohli na svahy 
dostat snadno a bezpečně. Pokud chcete přepravovat lyže s vysokým vázáním, můžete 
zvětšit mezeru nad střechou pomocí přiloženého zvyšovacího adaptéru. 

Nízká výška
Aerodynamický Thule SnowPack, jeden z nejnižších střešních nosičů lyží na světě, je vybaven 
integrovaným systémem svislých pružin, který umožňuje snížit jeho výšku, když sundáváte 
náklad. Překrývající se měkké gumové podložky také pomáhají snížit výšku nosiče, když není 
naložený.

Bezpečnost a ochrana 
Vaše lyže a snowboardy jsou bezpečně upevněny pomocí mimořádně měkkých pryžových 
úchytů, které nepoškrábou povrchy. Lyže a snowboardy jsou uzamčeny k nosiči a ten je uzamčen 
k automobilu pomocí systému jednoho klíče Thule. Thule SnowPack byl přísně testován v Centru 
Thule Test Center, vyhovuje normám City Crash a je schválen zkouškami TÜV.
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Střešní nosič umožňující přepravu všech 
typů lyží a snowboardů.

Bezpečně udrží i silnější moderní lyže a snowboardy. 
Díky integrovanému systému svislých pružin lze 
snížit jeho výšku, když sundáváte náklad.

Bezpečně upevňuje lyže a snowboardy 
pomocí mimořádně měkkých pryžových 
úchytů, které nepoškrábou povrchy.

Snadné otevírání a zavírání 
pomocí rukavic díky 
robustnímu tlačítku.

Větší mezera nad střechou pro lyže 
s vysokým vázáním díky zvyšovacímu 
adaptéru, který zvedá nosič.

Nasazuje se přímo do T-drážek nosných 
tyčí pomocí integrované montážní 
součástky bez použití nářadí (montážní 
souprava pro čtyřhranné tyče se dodává 
jako příslušenství).

Thule SnowPack
Stylový aerodynamický nosič na všechny 
typy lyží a snowboardů.

Střešní nosiče lyží
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Thule Xtender

Toto inteligentní řešení vám dokonce pomáhá při 
nakládání lyží.

• Jednoduchým pohybem ruky lze nosič vysunout, což usnadňuje 

nakládání i vykládání.

• Zvýšená konstrukce udržuje vysoká vázání v poloze, ve které 

nemohou poškodit střechu automobilu.

• Výsuvné provedení usnadňuje nakládání i vykládání a odpadá nutnost 

nahýbat se přes střechu automobilu.

• Mimořádně rozměrná tlačítka usnadňují otevírání nosiče lyží i s rukavicemi.

• 60cm nákladový prostor, který pojme až šest párů lyží nebo čtyři 

snowboardy.

Thule SkiClick

Elegantní a kompaktní nosič běžek.

• Vynikající nosič pro bezpečnou přepravu běžeckých lyží.

• Inovativní řešení 3 v 1: nosič lyží, který využijete také jako řemínky na lyže 

a držák pro upevnění lyží na zeď.

• Elegantní a prostorově úsporná konstrukce.

• Minimální odpor vzduchu, díky němuž se příliš nezvyšuje spotřeba paliva.

• Bezpečnostní zámek.

• Velmi rychlé a snadné upevnění na střešní nosič i na stěnu.

Střešní nosiče lyží

  (běžky)



91

N
o

siče p
ro zim

ní sp
o

rty

Střešní nosiče lyží – příslušenství

Držák na stěnu Thule SkiClick
7293 – Příslušenství k uskladnění k produktu 

Thule SkiClick 7291.

Vak Thule SkiClick
7294 – Spolehlivá ochrana vázání.

Vak Thule SkiClick s maximálními 
rozměry
7295 – Přenosný a ochranný vak na běžky.

Systém Thule jednoho klíče
Vyměňte všechny zámky na produktech Thule 

a používejte pro všechny jeden klíč. 

Adaptér pro tyče Thule SquareBar 
8897 – Adaptér k montáži nosiče lyží Thule 

SnowPack na hranaté tyče.

  (běžky)
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Technické údaje
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Technické úd
aje

Název Thule WingBar Thule SlideBar Thule SquareBar Thule ProBar

Kat. č. (SKU) 96X 89X 76X 39x

Nosnost (kg) 100 90 100 100

T-drážka (20 x 20 mm) • •   • 

Schválen zkouškou TÜV • • • • 

Vyhovuje normám City 
Crash

• • • •

Typ střechy Pevné montážní body/
integrované podélníky

Střešní podélníky

Název Thule WingBar Edge Thule WingBar Edge Thule SmartRack Thule SmartRack

Kat. č. (SKU) 959X/959XB 958X/958XB 794/795 784/785

Nosnost (kg) 75 75 75 75

T-drážka (20 x 20 mm) • • •

Výška patky (cm) 5,9 4,1 7,5 7,5

Zámky jsou součástí balení. • •
Lze uzamknout pomocí 

speciálního nástroje.
Lze uzamknout pomocí 

speciálního nástroje.

Je nutná montážní sada •

Schválen zkouškou TÜV • • • •

Vyhovuje normám City Crash • • • •

Různé Pro podélníky o velikosti 
25–60 mm.

Pro podélníky o velikosti 
18–50 mm.

Pro podélníky o velikosti 
18–50 mm.

Typ střechy Normální střecha Pevné montážní body Integrované podélníky Střešní podélníky Odtokový žlábek

Název Thule Rapid
systém

Thule Rapid System Thule Rapid System Thule Rapid 
systém

Thule Rapid
systém

Thule Rapid
systém

Thule

Kat. č. (SKU) 754 753 751 753 757 775 951/9512

Nosnost (kg) 75 100 100 75 100 100 100

Výška patky (cm) 9,6 7,2 10,5 7,2 7,5 6,5 15

Zámky jsou součástí 
balení • • • • • • Příslušenství

527

Použitelný s tyčemi 
Thule WingBar • • • • • • 9512

Použitelný s tyčemi 
Thule SlideBar • • • • • • 9512

Použitelný s tyčemi 
Thule SquareBar • • • • • • • 

Použitelný s tyčemi 
Thule ProBar • • • • • • 9512

Je nutná montážní sada • • • •

Schválen zkouškou TÜV • • • • • • •

Vyhovuje normám City 
Crash • • • • • •

Různé Pro podélníky o velikosti 
22–55 mm.

Pro podélníky o velikosti 
20–68 mm.

Dodává se také pro vozy 
se zvýšenou střechou, 
sady patek 952/9522 

a 953/9531.

Nosiče/Nosné tyče – technické údajeKompletní/všestranné nosiče – technické údaje

Patky střešních nosičů – technické údaje
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Střešní nosiče kol – technické údaje

Název Thule ProRide Thule FreeRide Thule Sprint Thule ThruRide Thule OutRide

Kat. č. (SKU) 598 532 569 565 561

Nosnost (kg) 20 17 17 17 17

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

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

Vhodný pro rozměry rámu (mm)

Rám s kulatými trubkami 
22–80 mm, 

rám s oválnými trubkami 
max. 80 x 100 mm.

Rám s kulatými trubkami 
22–70 mm, 

rám s oválnými trubkami 
max. 65 x 80 mm.

Vše Vše Vše

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

Až 3" Až 3" Až 3" Až 3"

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

15 mm s příslušenstvím 5611

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

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

Použitelný s tyčemi Thule SquareBar s příslušenstvím 8895 • •

Kompatibilní se systémem jednoho 
klíče • • • • •

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

Schválen zkouškou TÜV • • • • •

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

Nosiče kol na tažné zařízení – technické údaje

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

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

Max. počet jízdních kol 2
2 

(3 s příslušenstvím 
9281)

3 
(4 s příslušenstvím 

9281)
2 2

3 
(4 s příslušenstvím 

9261)
2

Nosnost (kg) 60 51 60 60 46 60 36

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

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

(61 x 32 x 68 ve 
složeném stavu)

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

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

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

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

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

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

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

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

Snímatelné držáky rámů kol • • • • • •

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

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

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

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

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

Zadní světla • • • • • • •

Elektrická zásuvka tažného zařízení

13-pólový konektor 
(7-pólový 

konektor s nástavcem 
9906)

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

13-pólový konektor 
(13-pólový 

konektor s nástavcem 
9906)

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

13-pólový konektor 
(7-pólový konektor 

s nástavcem 
9906)

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

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

526/527/528

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

Schválený zkouškami TÜV/EuroBE • •

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

Nosič kol na zadní dveře – technické údaje

Název Thule BackPac Thule ClipOn High

Kat. č. (SKU) 973 9105 9106

Max. počet jízdních kol

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

973-24)

2 2

Nosnost (kg) 60 30 30

Max. hmotnost jízdního kola (kg) 15 15 15

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

ve složeném stavu)

63 x 144 x 97 
(24 x 97 x 116  

ve složeném stavu)

69 x 143 x 112 
(24 x 97 x 126  

ve složeném stavu)

Hmotnost výrobku (kg) 15 11,5 12,5

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

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

Kompatibilní se systémem  
jednoho klíče • • •

Možnost uzamknutí kola 
ke střešnímu nosiči • • •

Možnost uzamknutí střešního nosiče 
k vozu s příslušenstvím 567

Přístup do zavazadlového prostoru 
vozu s namontovaným nosičem • • •

Vyhovuje normám City Crash • • •
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Technické úd
aje

*Odhadované technické údaje

Střešní boxy – technické údaje

Název Thule Excellence 
XT

Thule Dynamic 
L

Thule Dynamic 
M

Thule Motion 
XXL

Thule Motion 
XL

Thule Motion 
Sport

Thule Motion 
M

Thule Touring 
Alpine

Thule Touring 
L

Thule Touring 
M

Thule Touring 
S

Thule Touring 
Sport

Kat. č. (SKU)

Barva

6119B
Lesklá černá/ 

titanová metalíza
6119T

Titanová metalíza/ 
lesklá černá

6129B
Černá
6129T

Lesklý titan

6128B
Leskle černá

6128T
Lesklý titan

6209B
Leskle černá

6209S
Leskle stříbrná

6208B
Leskle černá

6208S
Leskle stříbrná

6206B
Leskle černá

6206S
Leskle stříbrná

6202B
Lesklá černá 

6202S
Leskle stříbrná

6347T
Leskle černá

6347T
Titanová aeroskin

6348B
Leskle černá

6348T
Titanová aeroskin

6342B
Leskle černá

6342T
Titanová aeroskin

6341B 
Lesklá černá

6341T
Titanová aeroskin

6346B
Leskle černá

6346T
Titanová aeroskin

Objem (l) 470  430  320  630  460  320  410  430  420  400  330  300  

Rozměry výrobku  
(D x Š x V cm) 218 x 94 x 40  235 x 94 x 35 206 x 84 x 34 235 x 94 x 47 205 x 84 x 45 190 x 67 x 42  175 x 86 x 46 232 x 70 x 42 196 x 78 x 43 175 x 82 x 45 139 x 90 x 40 190 x 63 x 39  

Nosnost (kg) 75  75  75  75  75  75  75  50  50  50  50  50  

Hmotnost výrobku (kg) 28  22  18  24  19  14  16  15  15  13  12  12  

Montážní systém Power-Click Power-Click Power-Click FastClick 

Otevírání boxu Oboustranné 
otevírání 

Oboustranné otevírání Oboustranné otevírání Oboustranné otevírání Jednostranné 

Centrální zamykání • • • • • • • • • • • •

Přepravní kapacita lyží 6-8 6-8 5-7 6-8 5-7 4-6 5-7 4-6 5-7 5-7 4-6 

Přepravní kapacita 
snowboardů 4-6 5-6 4-5 5-6 4-5 3-4 4-5 4-5 4-5 4-5 3-4 

Max. délka lyží (cm) 200 205 180 220 190 175 155 220 180 155 175 

Nosič lyží Ano, s příslušenstvím 
6949

Ano, 
s příslušenstvím 

6949

Ano, 
s příslušenstvím 

6948

Ano, 
s příslušenstvím 

6949

Ano, 
s příslušenstvím 

6948

Ano, 
s příslušenstvím 

6946

Ano, 
s příslušenstvím 

6948

Ano, 
s příslušenstvím 

6974

Ano, 
s příslušenstvím 

6948

Ano, 
s příslušenstvím 

6948

Ano, 
s příslušenstvím 

6946

Použitelný s tyčemi 
Thule WingBar • • • • • • • • • • • •

Použitelný s tyčemi 
Thule SlideBar

Ano, s příslušenstvím 
6975

Ano, s příslušenstvím 6975 Ano, s příslušenstvím 6975 Ano, s příslušenstvím 6974

Použitelný s tyčemi 
Thule SquareBar • • • • • • • • • • • •

Schválen zkouškou 
TÜV/GS • • • • • • • • • • • •

Splňuje standard 
CityCrash • • • • • • • • • • • •
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Přepravní koše – technické údajeStřešní boxy – technické údaje

Název Thule Ranger 500 Thule Ranger 90

Kat. č. (SKU) 6035 6035

Barva Černá/stříbrná Černá/stříbrná

Objem (l) 260 260

Rozměry výrobku  
(D x Š x V cm) 190 x 50 x 30 110 x 80 x 40

Nosnost (kg) 50 50

Hmotnost výrobku (kg) 11 11

Montážní systém Easy-Snap Easy-Snap 

Otevírání boxu Jednostranné Jednostranné 

Sklopné provedení 
usnadňuje skladování. • •

Centrální zamykání • •

Přepravní kapacita 
lyží 3-4 3-4 

Přepravní kapacita 
snowboardů 2-3 2-3 

Max. délka lyží (cm) 185 185 

Nosič lyží • •

Použitelný s tyčemi 
Thule WingBar • •

Použitelný s tyčemi 
Thule SlideBar

Ano, s příslušenstvím 
697-1

Ano, s příslušenstvím 
697-1

Použitelný s tyčemi 
Thule SquareBar • •

Schválen zkouškou 
TÜV/GS • •

Splňuje standard 
CityCrash • •

Různé

Název Thule Trail Thule Canyon

Kat. č. (SKU) 823 824 859

Rozměry výrobku  
(D x Š x V cm) 135 x 90 x 18 160 x 100 x 18 127 x 104 x 15

Zámky jsou součástí balení. • •

Použitelný s tyčemi Thule 
WingBar • • •

Použitelný s tyčemi Thule 
SlideBar • • •

Použitelný s tyčemi Thule 
SquareBar • • •

Schválen zkouškou TÜV/GS • • •

Vyhovuje normám City 
Crash • • •

Různé Možnost nastavení bodů pro uchycení podle 
délky střešního nosiče

Možnost nastavení 
bodů pro uchycení 

podle délky střešního 
nosiče.
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Technické úd
aje

Nosiče pro přepravu nákladu za vozidlem – technické údaje

Název Thule BackSpace Thule BackUp Thule EasyBag

Kat. č. (SKU) 9171 900 9484

Objem (l) 300 420 315

Rozměry výrobku  
(D x Š x V cm) 

137 x 46,5 x 68 
(137 x 46,5 x 23,5  

ve složeném stavu)
147 x 57 x 70 110 x 55 x 53

Nosnost (kg) 50 50

Hmotnost výrobku (kg) 9 14 4

Schválen zkouškou TÜV • • •

Vyhovuje normám City Crash • • •

Zadní světla

Elektrická zástrčka

Různé Snadné upevnění přímo na nosič 
kol Thule VeloSpace pro montáž 

na tažné zařízení.

Otvírání vzadu. Montážní systém 
80 mm s U-šrouby. Barva šedá.

Integrované popruhy. Podlepené 
švy a utěsněný zip opatřený 

integrovaným zámkem.
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1  Montáž se provádí obemknutím nosných tyčí nebo do T-drážky při použití systému Thule SlideBar s adaptérem 881.
2  Montáž se provádí obemknutím nosných tyčí, nelze použít se systémem Thule SlideBar.
3  Montáž se provádí do T-drážky při použití systémů Thule WingBar, Thule SlideBar a Thule ProBar s adaptérem 882.

Název Thule  
Hullavator Pro

Thule  
K-Guard

Thule  
Hull-a-Port Pro

Thule  
Hull-a-Port

Thule 
Hydroglide

Nosič kajaku 
Thule

Podpěra kajaku 
Thule

Kat. č. (SKU) 898 840 837 835-1 873 874  520-1

Hlavní druh nákladu Kajak Kajak Kajak Kajak Kajak Kajak Kajak

Nosnost 1 kajak (max. 35 kg) 1 kajak (max. 45 kg) 1 kajak (max. 45 kg) 1 kajak (max. 45 kg) 1 kajak (max. 25 kg) 1 kajak (max. 25 kg) 2 kajaky (max. 50 kg)

Délka popruhu (cm) 2x 440 2x 400 2x 275 2x 275 2x 400 2x 400 2x 275

Pryžová ochrana přezky • • • • • •  

Vhodný pro jiná plavidla Surfové prkno nebo 
malý člun

Surfové prkno nebo 
malý člun

Surfové prkno nebo 
malý člun

 Surfové prkno nebo 
malý člun

Zámek • •
Příslušenství 841 

nebo 538
Příslušenství 841 

nebo 538
Příslušenství 841 

nebo 538
Příslušenství 841 

nebo 538
Příslušenství 841

Vhodné pro nosné tyče Thule 
WingBar, SlideBar a ProBar

Pouze pro Thule 
ProBar

• •1 •1 • • •

Použitelný s tyčemi Thule SquareBar • • • • • •

Vyhovuje normám City Crash • • • • • • •

Název Thule 
Portage

Thule 
Sup Taxi

Thule 
Board Shuttle

Nosič  
surfového prkna 

Thule Wave
Nosič windsurfingového 
prkna Thule Sailboard

Kat. č. (SKU) 819 810 811 832 533 833

Hlavní druh nákladu Kánoe Prkno SUP/surfové 
prkno

Prkno SUP/surfové 
prkno Surfové prkno Windsurfové prkno a stěžeň

Nosnost 1 kánoe (max. 45 kg) 2 prkna (max. 25 kg) 2 prkna (max. 50 kg) 2 surfová prkna 
(max. 25 kg)

2 windsurfová prkna (max. 25 kg) + 2 stěžně 
(max. 6 kg)

Délka popruhu (cm) 2x 440 2x 440 2x 180 2x 275 2x 275

Pryžová ochrana přezky • • • • •

Vhodný pro všechny rozměry stěžňů • •

Vhodný pro jiná plavidla Malý člun Vhodný pro prkna 
všech typů

Vhodný pro prkna 
všech typů Surfová prkna

Zámek Příslušenství 841 
nebo 538 • Příslušenství 841 

nebo 538
Příslušenství 841 

nebo 538 Příslušenství 841 nebo 538

Použitelný s tyčemi Thule WingBar, 
SlideBar a ProBar •3 •2 •3 • •

Použitelný s tyčemi Thule SquareBar • • • • •

Vyhovuje normám City Crash • • • • • •

Nosiče pro vodní sporty – technické údaje
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Technické úd
aje

Název Thule Xtender Thule SnowPack Thule SkiClick

Kat. č. (SKU) 739 7322 7324 7326 7291 

Nosnost (kg) 42 14 28 42 7

Přepravní kapacita lyží Až 6 párů Až 2 páry Až 4 páry Až 6 párů 1 pár (běžecké lyže)

Přepravní kapacita snowboardů Až 4 snowboardy 1 snowboard Až 2 snowboardy Až 3 snowboardy 

Rozměry výrobku (D x Š x V cm) 77 x 6 x 13 37 x 7 x 10 62 x 7 x 10 87 x 7 x 10 11 x 9 x 9 

Hmotnost výrobku (kg) 4,3 2,8 3,8 4,8 0,4

Šířka ložné plochy (cm) 60 25 50 75

Mimořádně velké tlačítko • • • •

Prostor pro vysoká vázání • • •

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

Vhodné pro střešní nosiče 
s čtyřhrannou tyčí • s příslušenstvím 8897 •

Kompatibilní se systémem jednoho 
klíče • • • •

Uzamykatelné – lyže k nosiči/ 
nosič lyží k vozu • • • • •

Schválen zkouškou TÜV • • • •  

Vyhovuje normám City Crash • • • • •

Střešní nosiče lyží – technické údaje
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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


