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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 chytrých, stylových výrobků, které 
jsou patřičně ekologické, vysoce kvalitní, bezpečné a snadno použitelné. To vše 
proto, abyste u sebe mohli mít všechno, na čem vám záleží.

Kamkoli vás vaše nadšení zavede, cokoli berete s sebou.
Díky výrobkům Thule si můžete naplno svobodně užívat 
svého aktivního života.
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Outdoorové vybavení
Bring your life. And tour the world. Ve společnosti Thule věříme, že aktivní život je 
důležitý, ať jste ve městě nebo v přírodě. Proto jsme vyvinuli širokou paletu šikovných, 
stylových a odolných batohů, sportovních a cestovních tašek, obalů a pouzder, které 
vám umožní brát si s sebou veškerou výbavu, zařízení i běžné každodenní potřeby.
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Outdoorové batohy  09 
Cestovní zavazadla 30 
Cyklistické brašny a nosiče 36 
Sportovní přepravní zavazadla 50
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Batohy na notebooky 60 
Pouzdra na telefony a tablety 66 
Pouzdra a obaly na notebook 74 
Fotobrašny a pouzdra 76

Technické údaje 86

Sportovní a cestovní tašky
Ta správná zavazadla, brašny na kolo, vaky 
na lyže nebo outdoorové batohy, do nichž 
budete moci uložit vše potřebné a které vám 
umožní vychutnávat si aktivní život naplno.

Brašny a pouzdra
Odolná, bezpečná a stylová ochrana 
notebooků, tabletů, chytrých telefonů a 
fotoaparátů. Nemluvě o batozích, které 
spolu s nimi umožňují snadno přenášet i 
další osobní věci.
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Sportovní a cestovní tašky
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O krok dále 
 
Bez ohledu na to, kolik horských vrcholů jste zdolali, 
kolik kilometrů jste ujeli na kole, na kolika svazích jste 
lyžovali nebo kolik míst jste navštívili, stále se nabízejí 
nová dobrodružství a nové zážitky. 

 Po více než 70 let vám pomáháme při vašem dalším 
dobrodružství s přepravou potřebné výbavy v autě 
z domova na začátek turistické cesty nebo k vodě. 
Během několika posledních let jsme rozšířili naši 
nabídku výrobků tak, abyste svou výbavu mohli dostat 
ještě dále – vyvíjíme kufry pro přepravu kol, batohy a 
sportovní tašky. A neustále se zaměřujeme na to, co 
umíme nejlépe: vysoce kvalitní výrobky postavené na 
chytrých řešeních, které se snadno používají a dobře 
vypadají.

Rezervujte si letenky, zabalte si zavazadla a vydejte se 
na nová vzrušující dobrodružství. Bezpečně, snadno a 
stylově.
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Sportovní a cestovní tašky

Sportovní přepravní zavazadla
Abyste své aktivity mohli provozovat 
kdekoli.

Bring your life. And gear it up. Ať už cestujete do všech koutů světa nebo si vyrazíte za 
dobrodružstvím do přírody doma nebo za hranicemi, ke skutečně aktivnímu životu potřebujete 
správné vybavení – brašny na kolo, vaky na lyže nebo outdoorové batohy, do nichž budete moci 
uložit všechny své osobní potřeby. 
 

Outdoorové batohy
Batohy určené na dlouhé výpravy 
i víkendové výlety.

Cestovní zavazadla
Odolná zavazadla pro stylové cestování.

Cyklistické brašny a nosiče
Chytrý design pro každodenní cesty do 
práce i na výlety.
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 Outdoorové batohy 
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Pusťte se po značené stezce nebo si prošlapejte vlastní cestu. V nabídce odolných, 
pohodlných a praktických outdoorových batohů Thule najdete vhodnou velikostní 
variantu na dlouhé výšlapy i krátké výlety. Každý batoh navíc můžete nastavit tak, aby 
vám perfektně sedl, a vy tak budete moci plně vnímat přírodu kolem sebe.

Expediční batohy
Expediční batohy Thule navržené speciálně 
na několikadenní pochody spolehlivě 
dopraví do cíle veškerou vaši výbavu a jsou 
tak pohodlné, že si cestu opravdu užijete.

Turistické batohy
Tyto batohy jsou vybaveny spoustou 
praktických prvků a spolehlivě vám 
poslouží při odpolední vycházce, 
jednodenním výšlapu i kratším dvoudenním 
výletě.

Dětská nosítka
I náročné trasy teď se svými malými turisty 
zdoláte hravě. Pořiďte pro ně dětská 
nosítka, abyste si pobyt v přírodě mohli 
všichni vychutnat v naprostém bezpečí 
a pohodlí.

Batohy na lyže a snowboardy
Batohy Thule pro zimní sporty mnohem 
více usnadňují zabalení veškeré výbavy 
potřebné pro skvělý den na horách tak, 
abyste měli vše stále po ruce.

Outdoorové batohy



10

206100
Black/Dark 
Shadow

206201
Poseidon/Light 
Poseidon

206200
Black/Dark 
Shadow

211100
Bing

211105
Fjord

211104
Mikado

211103
Bing

211102
Fjord

Expediční batohy – základní údaje o řadě

Thule Guidepost 88 l  
Expediční batoh pro muže
Delší výprava 

Thule Versant 70 l  
Expediční batoh pro muže
Delší výprava / vícedenní výlet

Thule Guidepost 75 l  
Expediční batoh pro muže
Delší výprava / vícedenní výlet

Thule Versant 70 l  
Expediční batoh pro ženy
Delší výprava / vícedenní výlet
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206502
Dark Shadow/Slate

206503
Crown Jewel/
Potion

211204
Fjord

211200
Bing

211201
Mikado

211202
Fjord

211203
Bing

211301
Mikado

211304
Fjord

211300
Bing

211302
Bing

211302
Fjord

206403
Crown Jewel/
Potion

206402
Dark Shadow/Slate

206300
Black/Dark 
Shadow

206301
Poseidon/Light 
Poseidon
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Thule Guidepost 75 l  
Expediční batoh pro ženy
Delší výprava / vícedenní výlet

Thule Versant 60 l  
Expediční batoh pro muže
Vícedenní/dvoudenní výlet

Thule Guidepost 65 l  
Expediční batoh pro muže
Vícedenní/dvoudenní výlet

Thule Versant 60 l  
Expediční batoh pro ženy
Vícedenní/dvoudenní výlet

Thule Guidepost 65 l  
Expediční batoh pro ženy
Vícedenní/dvoudenní výlet

Thule Versant 50 l  
Expediční batoh pro muže
Vícedenní/dvoudenní výlet

Thule Versant 50 l  
Expediční batoh pro ženy
Vícedenní/dvoudenní výlet



15cm

3 cm

68cm — 130cm

63cm — 125cm
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Thule Guidepost
Expediční batohy 

Pláštěnka Thule
Chraňte svůj batoh před deštěm pomocí univerzální 
sbalitelné pláštěnky Thule.

Taška na batoh Thule Airport
Chrání batoh před hrubým zacházením a slouží zároveň 
jako jednoduchá taška na výbavu při přesunu do hor na 
druhém konci světa.

Doplňky k batohům  
Thule Guidepost

Každý jsme jiný...
Naše řada turistických batohů Thule Guidepost se zaměřuje na to nejpodstatnější ve volné 
přírodě: snadné použití, odolnost a maximální pohodlí díky skvělému usazení na těle.

Pohodlná zátěž díky propracované ergonomii.
Pokud chcete dosáhnout pohodlného přenášení velké zátěže na velké vzdálenosti, je nutné 
přesunout zátěž z batohu na bedra a nohy. Tuhá, ale kompaktní konstrukce TransHub Sus-
pension System je vybavena hliníkovou kostrou připojenou k drátěnému bedernímu rámu 
z pružinové oceli, který zaručuje skvělý přenos zátěže. 

Pohodlný batoh musí být nastaveny na míru vašemu tělu a optimálně rozkládat zátěž a tlak. 
Proto nabízí řada Thule Guidepost až 270 možností nastavení, které zaručí, aby vám batoh 
padl jako ulitý.
1. Různé varianty pro ženy a muže
2. Nastavení délky trupu (15 cm)
3. Nastavení ramenních popruhů
4. Více možností bederních pásů

Snadno použitelné, abyste se mohli soustředit na svou výpravu
Snadné používání, možnosti nastavení, rychlý přístup a chytré způsoby uspořádání výbavy, 
to vše jsou charakteristiky batohu vyvinutého pro milovníky výletů do přírody. Z mnoha 
inteligentních řešení můžeme zmínit odnímatelné víko, které lze použít jako batoh na kratší 
výlety.

Dlouhá túra? Krátká vycházka? Spolehněte se na svůj batoh Thule.
Batohy Thule Guidepost vyrábíme z nejkvalitnějších materiálů a podrobujeme je důkladným 
zkouškám v našich laboratořích i v situacích z běžného života. 
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206100
Black/Dark 
Shadow

206201
Poseidon/Light Poseidon

206200
Black/Dark Shadow

206403
Crown Jewel/Potion

206402
Dark Shadow/Slate

206300
Black/Dark Shadow

206301
Poseidon/Light Poseidon

206502
Dark Shadow/Slate

206503
Crown Jewel/Potion
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Thule Guidepost
Expediční batoh s možností nastavení přesně na 

míru.

Expediční batohy 

Odnímatelné víko lze přeměnit na 
prostorný 24l vrcholový batoh.

Obsah batohu je snadno přístupný 
pomocí velkého otvoru pro přístup 
z boku uzavřeného prohnutým 
zipem.

Dvě velké přední kapsy na zip 
umožňují uložení a uspořádání 
často používaného příslušenství.

Dvě připevňovací očka 
umožňují pohodlné uložení 
turistických hůlek nebo 
cepínů. Dvě bederní kapsy na zip a pružné 

boční kapsy k uložení lahví s vodou, 
svačiny a jiných drobných předmětů.

Snadné přizpůsobení a bezchybné usazení 
s možností nastavení v délce 15 cm podle 
délky trupu a ramenní popruhy QuickFit, 
které umožňují nastavit 3 různé kombinace 
šířek ramenních popruhů.

Prodyšná zádová část je 
příjemně měkká a zároveň pevná 
v důležitých kontaktních místech.

Otočný bederní pás zaručuje 
svobodu pohybu.

Konstrukce Transhub Suspension System 
s jedinou hliníkovou kostrou a drátěným rámem 
z pružinové oceli zaručuje skvělý přenos zátěže.

88 l, pánský 75 l, pánský

75 l, dámský

65 l, pánský

65 l, dámský
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S minimální hmotností, ale maximem funkcí
Řada Thule Versant přináší optimální kombinaci hmotnosti a výbavy – tyto lehké expediční 
batohy jsou skvěle vybaveny všemi důležitými prvky. 

Příjemně se nosí díky propracované ergonomii.
Pohodlný batoh musí být ergonomický. K tomu je nezbytné, aby umožňoval snadné nastavení 
trupu a bederního pásu. Batohy Thule Versant umožňují nastavení podle trupu v délce 12 cm a 
nastavení bederního pásu v rozsahu 15 cm. Stačí je nastavit podle proporcí vašeho těla a můžete 
vyrazit.  

Možnost přizpůsobení je nezbytná
Lidé se liší svými přáními, potřebami a výkonností. Záleží také na konkrétním prostředí. Proto 
také batohy Thule Versant nabízejí koncovým spotřebitelům možnost vybavení batohu třemi 
různými kapsami na bederním pásu. Rolovatelná kapsa SafeZone chrání elektroniku před 
povětrnostními vlivy i nástrahami terénu. Kapsu na zip zase uvítají příznivci tradiční výbavy. A díky 
pouzdru na láhev s vodou máte zdroj tekutin stále po ruce. Nebo si trochu snižte zátěž a nechte 
všechny kapsy doma. Záleží jen na vás.

Chytrá ochrana před povětrnostními podmínkami
Batoh nese celou vaši výbavu. Je vám k dispozici bez 
ohledu na počasí. Proto také musí váš batoh špičkově 
zvládnout i sebehorší povětrnostní podmínky. Díky 
kombinaci vložky odolné proti pádu a ¾ pláštěnky 
je batoh přístupnější, pevnější a uchová vaši výbavu 
v suchu lépe než tradiční pláštěnka.

Thule Versant
Expediční batohy 

Obal na láhev s vodou Thule VersaClick
Pro všechny, kteří vyžadují jednoduchý přístup k láhvi 
s vodou.

Kapsa na zip Thule VersaClick
Pro milovníky tradiční výstroje, kteří chtějí mít kapsu na 
bederního pásu.

Doplňky k batohu Thule Versant
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211100
Bing

211105
Fjord

211104
Mikado

211200
Bing

211204
Fjord

211201
Mikado

211300
Bing

211304
Fjord

211301
Mikado

211103
Bing

211102
Fjord

211203
Bing

211202
Fjord

211303
Bing

211302
Fjord
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Thule Versant
S minimální hmotností, ale maximem funkcí.

Expediční batohy 

60 l, pánský70 l, pánský

60 l, dámský70 l, dámský

50 l, pánský

50 l, dámský

Bederní pás umožňuje nastavení 
ve 3 různých kombinacích (včetně 
vodotěsné rolovatelné kapsy).

Konstrukce s podporou pitného režimu 
zahrnuje boční kapsu na láhev a kapsu na vak 
s výstupním otvorem pro hadičku (vak se prodává 
samostatně).

Dvě bederní kapsy na zip a pružné boční kapsy k uložení 
lahví s vodou, svačiny a jiných drobných předmětů.

Volné víko lze nastavit tak, abyste 
mohli v případě potřeby umístit 
výbavu i nad vnitřní prostor batohu.

Možnost nastavení přesně na 
míru podle beder a trupu.

Možnost uložení turistických hůlek nebo 
cepínů pomocí dvou připevňovacích poutek.

Horní víko umožňuje přeměnu 
na jednoramenný batoh pro 
vrcholové výstupy.

Obsah batohu je snadno přístupný 
pomocí velkého otvoru pro přístup z boku 
uzavřeného prohnutým zipem. K výbavě se 
tak rychle dostanete v každém terénu.

Do přední kapsy 
Shove-it lze uložit další 
vrstvy oblečení.
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206604
Dark Shadow/
Roarange

206601
Poseidon/Light 
Poseidon

206600
Black/Dark 
Shadow

206703
Crown Jewel/
Potion

206702
Dark Shadow/Slate

206801
Poseidon/Light 
Poseidon

206804
Dark Shadow/
Roarange

206800
Black/Dark 
Shadow

206902
Dark Shadow/Slate

206903
Crown Jewel/
Potion

Turistické batohy – základní údaje o řadě

Thule Capstone 50 l  
Turistický batoh pro muže
Dvoudenní/jednodenní túra

Thule Capstone 50 l  
Turistický batoh pro ženy
Dvoudenní/jednodenní túra

Thule Capstone 40 l  
Turistický batoh pro muže
Dvoudenní/jednodenní túra

Thule Capstone 40 l  
Turistický batoh pro ženy
Dvoudenní/jednodenní túra
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207104
Dark Shadow/
Roarange

207101
Poseidon/Light 
Poseidon

207100
Black/Dark 
Shadow

211400
Dark Shadow

211401
Roarange

211501
Roarange

211500
Dark Shadow

211502
Fjord

211600
Dark Shadow

211601
Roarange

211602
Fjord

211402
Fjord

211403
Roarange

207203
Crown Jewel/
Potion

207202
Dark Shadow/Slate

207300 M/L
Black/Dark 
Shadow

207400 S/M
Black/Dark 
Shadow

207304 M/L
Dark Shadow/
Roarange

207404 S/M
Dark Shadow/
Roarange

207401 S/M
Poseidon/Light 
Poseidon

207301 M/L
Poseidon/Light 
Poseidon

207503 S/M
Crown Jewel/
Potion

207603 XS/S
Crown Jewel/
Potion

207502 S/M
Dark Shadow/Slate

207602 XS/S
Dark Shadow/Slate
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Turistické batohy – základní údaje o řadě

Thule Capstone 32 l  
Turistický batoh pro muže
Jednodenní túra 

Thule Stir 35 l 
Turistický batoh pro muže
Jednodenní túra 

Thule Capstone 32 l  
Turistický batoh pro ženy
Jednodenní túra 

Thule Stir 35 l 
Turistický batoh pro ženy
Jednodenní túra 

Thule Capstone 22 l  
Turistický batoh pro muže
Jednodenní túra 

Thule Stir 20 l  
Turistický batoh pro muže/ženy
Jednodenní túra 

Thule Capstone 22 l 
Turistický batoh pro ženy
Jednodenní túra 

Thule Stir 15 l  
Turistický batoh pro muže/ženy
Jednodenní túra 



10cm
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Thule Capstone
Turistické batohy

Dokonalý průvodce na turistických výpravách
Pokud si máte výlety do přírody opravdu užít, potřebujete pohodlný batoh, který se přizpůsobí 
proporcím vašeho těla. Řada Thule Capstone je navržena pro turisty, kteří se nespokojí s průměrem. 

Nastavte si batoh přesně na míru – přímo na túře
Konstrukce MicroAdjust Suspension System umožňuje nastavit batoh tak, aby přesně odpovídal 
proporcím vašeho těla. Nemusíte si ani sundávat batoh – můžete ho nastavit přímo na zádech. Batohy 
Thule Capstone jsou vyladěny s ohledem na drobné rozdíly mezi mužským a ženským tělem tak, aby 
vyhovovaly opravdu každému.

Používejte batoh pohodlně
Součástí pohodlí je také batoh, který podporuje proudění vzduchu, a to i při největším horku. Řada Thule 
Capstone je vybavena napnutým zadním panelem ze síťoviny zaručujícím maximální prodyšnost.

Pomáhá zvládat i dlouhé výpravy
Batoh je jako společník na cestách, na kterého je vždy a všude spolehnutí. Naše batohy vyrábíme 
z nejkvalitnějších materiálů s velmi dlouhou životností, např. lehké tkaniny CORDURA® vyznačující se 
špičkovou lehkostí, odolností a pevností.

Extrémní testování
Abychom měli jistotu, že batohy Thule Capstone zvládnou i ty nejnáročnější podmínky, podrobili jsme 
je rozsáhlým testům nejen v laboratořích, ale i v situacích z běžného života. Naši špičkoví vytrvalostní 
sportovci, členové týmu Thule Adventure Team, testují naše batohy v nejnáročnějších podmínkách. A 
v centru Thule Test Center™ zkoušíme, co tyto batohy vydrží, například při simulaci túry kolem světa.
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206604
Dark Shadow/
Roarange
206600
Black/Dark 
Shadow
206601
Poseidon/Light 
Poseidon

206703
Crown Jewel/
Potion
206702
Dark Shadow/Slate

206801
Poseidon/Light 
Poseidon
206800
Black/Dark 
Shadow
206804
Dark Shadow/
Roarange

206902
Dark Shadow/Slate
206903
Crown Jewel/
Potion
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Thule Capstone 50 l a 40 l
Sportovní batoh s možností nastavení přesně na míru i za 

chůze. 

50 l, pánský 50 l, dámský 40 l, pánský 40 l, dámský

Turistické batohy

Síťový zadní panel zaručuje 
maximální prodyšnost.

Kapsa na zip ve víku a 
bederní kapsa k uložení 
drobných předmětů.

Otvor shora, přístup z boku a zdola 
poskytují snadný přístup k vybavení.

Boční stahovací pásky umožňují 
zformovat náklad nebo připevnit 
výbavu k vnější straně batohu.

Dvě připevňovací očka 
umožňují pohodlné 
uložení turistických hůlek 
nebo cepínů.

Pružná kapsa Shove-it 
nabízí rychlý přístup k často 
používané výbavě.

Dobře viditelná odnímatelná 
pláštěnka udrží veškeré 
vybavení v suchu.

Batoh lze na zádech nastavit 
díky možnosti nastavení v délce 
10 cm podle délky trupu.
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207104
Dark Shadow/
Roarange
207100
Black/Dark 
Shadow
207101
Poseidon/Light 
Poseidon

207203
Crown Jewel/
Potion
207202
Dark Shadow/Slate

207300 M/L
Black/Dark 
Shadow
207304 M/L
Dark Shadow/
Roarange
207401 S/M
Poseidon/Light 
Poseidon
207400 S/M
Black/Dark 
Shadow
207404 S/M
Dark Shadow/
Roarange
207301 M/L
Poseidon/Light 
Poseidon

207503 S/M
Crown Jewel/
Potion
207502 S/M
Dark Shadow/Slate
207603 XS/S
Crown Jewel/
Potion
207602 XS/S
Dark Shadow/Slate

Sportovní batoh Thule Capstone 32 l

Thule Capstone 32 l, vybavený konstrukcí MicroAdjust 

Suspension System, která umožňuje batoh nastavit 

přesně na míru, napnutým zadním panelem ze síťoviny 

zaručujícím maximální prodyšnost a vestavěnou 

pláštěnkou, se skvěle hodí k jednodenním výpravám.

VLASTNOSTI
• Konstrukce MicroAdjust Suspension System umožňuje nastavit délku 

trupu v rozmezí 10 cm s nasazeným batohem tak, aby se vám dokonale 
přizpůsobil.

• Síťový zadní panel zaručuje maximální prodyšnost, díky tomu se můžete na 
túrách ochlazovat a tolik se nepotíte.

• Dobře viditelná odnímatelná pláštěnka udrží veškeré vybavení v suchu 
i během bouřky.

• Horní kapsa na zip k uložení slunečních brýlí a jiných drobných předmětů.

• Dvě bederní kapsy k uložení svačiny, telefonu a jiných drobných předmětů.

• Pružná kapsa Shove-it nabízí rychlý přístup k často používané výbavě.

Sportovní batoh Thule Capstone 22 l

Thule Capstone 22 l, vybavený napnutým zadním 

panelem ze síťoviny zaručujícím maximální 

prodyšnost, snadno přístupnou kapsou Shove-it a 

vestavěnou pláštěnkou, je skvělou volbou k odpolední 

lehké túře do hor.

VLASTNOSTI
• Síťový zadní panel zaručuje maximální prodyšnost, díky tomu se můžete na 

túrách ochlazovat a tolik se nepotíte.

• Horní kapsa na zip k uložení slunečních brýlí a jiných drobných předmětů.

• Dobře viditelná odnímatelná pláštěnka udrží veškeré vybavení v suchu 
i během bouřky.

• Dvě bederní kapsy k uložení svačiny, telefonu a jiných drobných předmětů.

• Pružná kapsa Shove-it nabízí rychlý přístup k často používané výbavě.

• Boční stahovací pásky umožňují zformovat náklad nebo připevnit výbavu 
k vnější straně batohu.

32 l, pánský

32 l, dámský

22 l, pánský

22 l, dámský

Turistické batohy
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Thule Stir
Turistické batohy

Vše co potřebujete a nic navíc
Řada Thule Stir osloví všechny, kteří zastávají názor, že méně je více. I když jsou tito uživatelé stejně nároční, 
nosí s sebou jen to nejnutnější a nejraději mají batoh, který je pohodlný, lehký a umožní uložení veškeré 
nutné výbavy. Tyto batohy se skvěle hodí pro minimalisty, kteří potřebují lehký pohotovostní batoh na 
jednodenní túry nebo krátké výlety do hor.

Snadný přístup  
Určitě si nepřejete, abyste museli se svým batohem zápasit, když do něj chcete něco uložit nebo z něj 
něco vyndat. Proto jsou batohy Thule Stir vybaveny víkem, které lze plynule otvírat, a pohodlnou pružnou 
kapsou na ramenním popruhu, do které si můžete uložit telefon a další nezbytné potřeby. 

Chytrá ochrana před povětrnostními podmínkami 
Batoh nese celou vaši výbavu. Je vám k dispozici bez ohledu na počasí. Proto také musí váš batoh špičkově 
zvládnout i sebehorší povětrnostní podmínky. Díky kombinaci vložky odolné proti pádu a ¾ pláštěnky je 
batoh přístupnější, pevnější a uchová vaši výbavu v suchu lépe než tradiční pláštěnka.

Polstrovaná základna odolná 
proti pádu

¾ pláštěnka
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Thule Stir 35 l
Vše co potřebujete a nic navíc.

35 l, pánský 35 l, dámský

Turistické batohy

Snadno přístupné víko 
s ochranným lemem usnadňuje 
přístup k uložené výbavě a chrání 
ji před povětrnostními vlivy. 

Zádová část a ramenní popruhy 
zajišťují proudění vzduchu, abyste 
se na túrách mohli ochlazovat 
a tolik se nepotili.

Pružná kapsa na ramenním 
popruhu je určena k uložení 
telefonu a drobných předmětů.

Batoh lze přizpůsobit na míru díky 
možnosti nastavení v rozmezí 10 cm.

Odnímatelný nebo skrývací 
bederní pás pro použití ve 
městě.

Lehké poutko upevňovacího bodu a 
reflexní potisk.

Do pružných bočních kapes lze uložit láhve 
s vodou, svačinu a další drobné předměty.

Konstrukce s podporou pitného režimu 
zahrnuje kapsu na vak na nápoje 
s výstupním otvorem pro hadičku (vak se 
prodává samostatně).

Do přední kapsy 
Shove-it lze uložit další 
vrstvy oblečení.

Dvě bederní kapsy k uložení svačiny, 
telefonu a jiných drobných předmětů.
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211500
Dark Shadow

211501
Roarange

211502
Fjord

211600
Dark Shadow

211601
Roarange

211602
Fjord

Turistický batoh Thule Stir 20 l

Všestranná sada s kapsami umožňujícími rychlý 

přístup a uspořádání, která se skvěle hodí pro  

použití na túře i ve městě. 

VLASTNOSTI
• Snadno přístupné víko s ochranným lemem.

• Pro použití ve městě lze hrudní popruh odepnout a bederní pás zasunout 
za zádovou část.

• Pružná kapsa na ramenním popruhu je určena k uložení telefonu 
a drobných předmětů.

• Lehké poutko upevňovacího bodu a reflexní materiál

• Vnitřní síťová kapsa usnadňuje uložení předmětů.

• Přední kapsa Shove-it umožňuje snadný přístup.

Turistické batohy

20 l, pánský/dámský 15 l, pánský/dámský

Turistický batoh Thule Stir 15 l

Ideální zavazadlo pro kratší výlety a vyjížďky po městě, 
které se skvěle hodí k rychlým výletům nalehko. 

VLASTNOSTI
• Snadno přístupné víko s ochranným lemem.

• Pro použití ve městě lze hrudní popruh odepnout a bederní pás zasunout 
za zádovou část.

• Lehké poutko upevňovacího bodu a reflexní materiál

• Vnitřní síťová kapsa usnadňuje uložení předmětů.

• Integrované upevňovací body k připevnění výbavy.

• Zádová část a ramenní popruhy zajišťují proudění vzduchu a ochlazování.
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Thule Sapling

Doplňky k dětskému nosítku  
Thule Sapling

Dětská nosítka

Vezměte si svůj nejdrahocennější náklad na túru
Chceme, aby si rodiny užívaly výletů do přírody spolu. Pro dobrou pohodu je ale nutné, aby se 
všichni cítili pohodlně. Vyvinuli jsme řadu Thule Sapling, kterou lze přizpůsobit na míru oběma 
rodičům i dítěti.

Pohodlí na míru dítěti 
Ergonomické sedátko dětských nosítek Thule Sapling je navrženo tak, aby se v něm dítě cítilo 
pohodlně po mnoho hodin na túře. Nosítko je možné nastavit na míru dítěti díky možnosti 
nastavení výšky a šířky sedátka i popruhů. Hmotnost dítěte je rovnoměrně rozložena díky 
ergonomickému tvaru sedátka s plyšovou výstelkou. Nevznikají tak žádné nepohodlné tlakové 
body. 

Snadné střídání
Zadní díl a bederní pás je možné snadno nastavit i během túry tak, aby oba rodiče – s různou 
výškou a stavbou těla – mohli nést dítě pohodlně. Prodyšný polstrovaný zadní díl nebrání proudění 
vzduchu a předchází nepříjemným otlakům.

Bezpečnost zaručena
Přenášejte své děti s jistotou – naše výrobky zvládnou i ty nejnáročnější podmínky a zaručí bezpečí 
vám i vašim dětem. V centru Thule Test Center™ je testujeme podle nejvyšších, nejpřísnějších 
standardů v oboru. Abychom tyto světové standardy potvrdili, dětské nosítko Thule Sapling testují 
také nezávislé uznávané organizace, jako je TÜV.

Pláštěnka k dětskému nosiči Thule Sapling
Chraňte své dítě před deštěm pomocí skládací 
pláštěnky k dětskému nosiči Thule Sapling.
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Do dvou extra prostorných kapes na 
zip na bederním pásu lze uložit hračky, 
svačinu a další výbavu.

Zrcátko umožňuje dítě 
průběžně sledovat.

Do odnímatelného batohu snadno 
uložíte plenky, náhradní oblečení i další 
nezbytnosti.

Výškově nastavitelné 
ergonomické sedátko 
s plyšovou výstelkou.

Odnímatelné třmeny umožňují 
dětem zapřít se nohama a změnit 
polohu kdykoli během túry.

Nosič je vybaven roztažitelnou clonou 
proti slunci, která dítě ochrání před 
horkem.

Díky nastavitelnému zadnímu panelu 
a bedernímu pásu, který skvěle padne, si 
mohou rodiče nosítko snadno předávat.

Popruhy na stabilizaci zátěže 
umožňují průběžné nastavení těžiště 
nosiče.

Prodyšná zádová část je příjemně 
měkká a zároveň pevná v důležitých 
kontaktních místech.

Dítě lze do nosiče usadit dvěma 
způsoby – shora nebo ze strany.

Thule Sapling Elite
Pohodlná jízda pro rodiče i děti

Dětská nosítka
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210202
Dark Shadow/Slate

210205
Slate/Cobalt

Dětský nosič Thule Sapling

Dětské nosiče Thule z řady Sapling jsou navrženy pro 

bezpečné a pohodlné přenášení nejcennějšího nákladu 

na túrách, díky snadnému nastavení trupu a bederního 

pásu se mohou rodiče při jejich nošení bez problémů 

střídat.

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

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

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

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

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

• Nosič je vybaven roztažitelnou clonou proti slunci, která dítě ochrání před 
horkem.

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

Dětská nosítka Batohy na lyže a snowboardy

Bring your skis
Po celá desetiletí pomáháme lidem na výpravách do hor. Teď je provázíme také na horách 
nebo ve volném terénu

Naše společná vášeň pro lyže a snowboard
Chcete si naplno užít sníh na svazích. Proto jsme se při vývoji batohu Thule Upslope soustředili 
na to, abyste měli veškeré vybavení přehledně uložené a aby vám nebránil při lyžování. 

Svou výstroj musíte mít snadno přístupnou, abyste se mohli soustředit na dobrodružství a 
šetřili čas ve vypjatých momentech. Při šplhání byste měli mít snadný přístup k vodě i svačině 
a lyže nebo snowboard dobře upevněné. Při sjíždění svahů musí batoh dobře chránit výstroj a 
nesmí vám bránit v pohybu.

Pevný jako skála
Batohy Thule Upslope vyrábíme z nejkvalitnějších materiálů a podrobujeme je důkladným 
zkouškám v našich laboratořích i v situacích z běžného života. 

Thule Upslope
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Thule Upslope 35 l

Batoh pro výpravy do volného terénu se snadným 

přístupem k výbavě, i když je nasazený na zádech.

VLASTNOSTI
• Lavinová komora s oddělenými pouzdry na sondu a násadu lopaty 

umožňuje jejich uložení odděleně od suché výbavy v hlavním prostoru. 

• Spodní smyčku lze rychle nastavit podle různých šířek lyží a snowboardů, 
nebo ji můžete skrýt, aby se nikde nezachytávala.  

• Skládací poutko na cepín lze skrýt tak, aby se nikde nezachytávalo.

• Do prostorných bočních kapes lze uložit 1l láhev na vodu nebo stoupací 
pásy, které lze vyndat i za chůze.

• Variabilní možnosti přepravy zahrnují uložení na rám typu A a úhlopříčné 
uložení lyží nebo vodorovné či svislé uložení snowboardu.

• Přilbu uložte do spodní části batohu, odkud je snadno přístupná, i když je 
batoh na zádech, případně ji připněte na přední stranu batohu.

Thule Upslope 20 l

Snadný přístup k výbavě i s batohem na zádech, a to 

i přímo na svahu.

VLASTNOSTI
• Spodní smyčku lze rychle nastavit podle různých šířek lyží a snowboardů, 

nebo ji můžete skrýt, aby se nikde nezachytávala.  

• Skládací poutko na cepín lze skrýt tak, aby se nikde nezachytávalo.

• Umožňuje přístup k obsahu v hlavní komoře, s batohem na zádech, díky 
zipu, který vede ve spirále kolem celého batohu.

• Tři možnosti přístupu k obsahu – klasicky shora, přístup s batohem na 
zádech z boku i do hlavního prostoru ve stylu jednoramenných batohů. 

• Variabilní možnosti přepravy zahrnují úhlopříčné uložení lyží nebo 
vodorovné či svislé uložení snowboardu.

• Izolovaná kapsa na vak na vodu pomáhá předcházet zamrznutí hadičky.

Batohy na lyže a snowboardy
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 Cestovní zavazadla 
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Cestování může být náročné. Nejtěžším testem pro vaše zavazadla často bývá cesta na 
cílové letiště. Vydejte se do oblak s jistotou a stylem s přitažlivými, odolnými a vysoce 
funkčními kufry, příručními zavazadly a taškami Thule.

Cestovní zavazadla

Kufry na kolečkách
Výbavě na cestování věnujte takovou 
pozornost, jako při expedici do divočiny – 
zvolte naše odolné kufry na kolečkách.

Cestovní tašky
Ať už vyrážíte do divočiny nebo na 
rodinnou dovolenou, do těchto tašek se 
vejde vše potřebné.
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32015021
Black

32015031
Dark Blue

32017421
Black

32010923
Black

32010931
Dark Blue

32010943
Black

32010951
Dark Blue

32015021
Black

32015031
Dark Blue

32017421
Black

32010923
Black

32010931
Dark Blue

32010943
Black

32010951
Dark Blue

Příruční kufr Crossover 
Carry-on 56 cm / 22"

Potřebujete na cestách kufr na 

kolečkách, nebo batoh? U tohoto 

jedinečného hybridního zavazadla 

se sbalitelnými ramenními popruhy 

ze síťového materiálu na odpovědi 

nezáleží.

VLASTNOSTI
• Do polstrované vnitřní přihrádky lze uložit až 15" 

počítač MacBook Pro® nebo notebook.

• Skryté popruhy umožňují rychlé a snadné 
nasazení tohoto batohu na kolečkách na ramena

• Pokud se zavazadlo používá jako batoh, kolečka 
směřují od těla a batoh nabízí čisté a pohodlné 
nošení

• Lehká a odolná textilie je rovněž odolná proti 
vodě

Thule Crossover 58 cm 
(22”) příruční kufr na 
kolečkách s vakem na šaty

Pro každého cestovatele, který rád 

okoření pracovní cesty trochou 

dobrodružství, jsme připravili tento 

nastavitelný kufr na kolečkách, který 

udrží vše potřebné v bezpečí a 

v pořádku.

VLASTNOSTI  
• 22” kufr na kolečkách se snadno vejde do většiny 

horních přihrádek amerických vnitrostátních letů*

• *Při zvětšeném objemu je třeba odbavit jako 
zavazadlo

• 22” vyhovuje většině předpisů pro kabinová 
zavazadla na vnitrostátních letech v USA. Před 
odletem však vždy ověřte předpisy platné pro 
váš let.

Cestovní taška na 
kolečkách Thule Crossover 
56 l

Ideální taška s širokým vstupním 

otvorem pro transport vybavení, 

která je vhodná k ukládání helem, 

bot, rukavic, bund a dalších 

nezbytných součástí cestovní 

výstroje. 

VLASTNOSTI
• Lehké a odolné zavazadlo tvořené kombinací 

hliníkových prvků a voděodolné tkaniny

• Odolná vnější konstrukce a zadní stěna z 
tvarovaného polypropylenu absorbují nárazy při 
namáhavém cestování

• Odolná a rozměrná kolečka a teleskopická madla 
Thule V-Tubing™ jsou zárukou plynulé a stabilní 
jízdy na kolečkách po dlouhá léta

• Díky stahovacím popruhům lze tašku přizpůsobit 
velikosti nákladu

Cestovní taška na 
kolečkách Thule Crossover 
87 l

Velkokapacitní taška se širokým 

vstupním otvorem pro transport 

vybavení a která je vhodná 

k ukládání helem, bot, rukavic, 

bund a dalších nezbytných součástí 

cestovní výstroje. 

VLASTNOSTI
• Lehké a odolné zavazadlo tvořené kombinací 

hliníkových prvků a voděodolné tkaniny

• Odolná vnější konstrukce a zadní stěna z 
tvarovaného polypropylenu absorbují nárazy při 
namáhavém cestování

• Odolná a rozměrná kolečka a teleskopická madla 
Thule V-Tubing™ jsou zárukou plynulé a stabilní 
jízdy na kolečkách po dlouhá léta

• Díky stahovacím popruhům lze tašku přizpůsobit 
velikosti nákladu

Kufry na kolečkách
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Cestovní tašky – základní údaje o řadě

Thule Chasm X-Small Thule Chasm Small Thule Chasm Medium Thule Chasm Large

Thule Chasm X-Large Taška/batoh Thule Crossover 40 l
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Mist
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201600
Dark Shadow

202100
Aqua

202300
Mist

202400
Cobalt

202200
Dark Shadow

202600
Aqua

202500
Zinnia

202900
Cobalt

202700
Dark Shadow

203100
Zinnia

202800
Mist

203300
Dark Shadow

203600
Zinnia

203500
Cobalt

Thule Chasm 

Tyto pevné cestovní tašky se 

širokým víkem a odnímatelnými 

ramenními popruhy jsou odolné vůči 

povětrnostním vlivům a představují 

skvělé univerzální řešení pro každého 

cestovatele.

VLASTNOSTI
• Mají mimořádně široké víko, což velmi usnadňuje 

balení i vyjímání vybavení.

• Tašky je možné otevřít také ze strany, hlavní 
přihrádka je tedy přístupná z různých úhlů.

• Když se popruhy nepoužívají, úhledně se schovají 
po straně tašky.

• Díky popruhům lze tašku vmžiku proměnit 
z batohu na záda v tašku přes rameno.

Cestovní tašky

Taška/batoh Thule 
Crossover 40 l

Perfektní batoh pro cesty do 

zahraničí. Tento hybridní batoh/

brašna s otevíráním na zádech 

zajišťuje bezpečné uložení obsahu 

uvnitř.

VLASTNOSTI
• Lehké a odolné zavazadlo tvořené kombinací 

hliníkových prvků a voděodolné tkaniny

• Tepelně tvarovaná, nepromáčknutelná 
bezpečnostní zóna SafeZone™ chrání brýle, 
přenosnou elektroniku a další křehké vybavení 
(schránku lze vložit do kapsy nebo ji vyjmout, 
čímž se zvětší úložný prostor)

• Vyvýšené lišty propůjčují vašemu zavazadlu a 
vybavení dodatečnou ochranu

• Přístup na zip zádové části umožňující rychlé 
vyjmutí vybavení/oblečení

X-Small

Small

Medium

Large

X-Large
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 Cyklistické brašny a nosiče 
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Cyklistické brašny a nosiče

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

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

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

Bring your life on two wheels. Stylový a odolný systém cyklistických nosičů a tašek Thule nabízí 
celou řadu chytrých řešení. Ideální pro dlouhé cesty nebo krátké vyjížďky. Cyklistické brašny 
a nosiče Thule zahrnují postranní brašny, nosiče i brašny na řidítka.
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100062
Cobalt

100063
Chartreuse

100061
Dark Shadow

100067
Chartreuse

100066
Cobalt

100064
Dark Shadow

100010
Black

100011
Mars

100060
Zinnia

100005
Black

100006
Black

100065
Zinnia

100003
Mars

100007
Black 100055 100013  

Velká postranní brašna 
Thule Shield

Malá postranní brašna 
Thule Shield

Denní postranní brašna 
Thule Pack ’n Pedal Commuter

Velká postranní brašna  
Thule Pack ’n Pedal  
Adventure Touring

Malá postranní brašna  
Thule Pack ’n Pedal  
Adventure Touring

Nákupní taška 
Thule Pack ’n Pedal Tote

Brašna na nosič 
Thule Pack ’n Pedal

Brašna k připevnění na sedadlo 
Thule Pack 'n Pedal

Postranní brašny – základní údaje o řadě
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Batoh Thule Commuter

Postranní brašny – základní údaje o řadě



40

100005
Black

100060
Zinnia

100006
Black

100065
Zinnia

100061
Dark Shadow

100063
Chartreuse

100062
Cobalt

100064
Dark Shadow
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Postranní brašna Thule Pack ’n Pedal 
Adventure Touring

Lehká a odolná a nepromokavá postranní brašna 

je ideální pro montáž na zadní nosič a má praktický 

upevňovací systém, díky němuž se stejně pohodlně 

vozí i nosí.

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

se velmi dobře přenáší.

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

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

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

• Reflexní proužky zlepšují viditelnost cyklisty při jízdě v noci.

• Stahovací popruh brání posouvání nákladu uvnitř brašny.

Velká postranní brašna  
Thule Pack ’n Pedal  
Adventure Touring

Malá postranní brašna  
Thule Pack ’n Pedal 
Adventure Touring

Postranní brašna Thule Shield

Tyto víceúčelové postranní brašny zaručují 

bezpečnost a ochranu s přitažlivými reflexními prvky, 

rolovací vrchní částí a voděodolné konstrukci.

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

ochrání jej před prachem.

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

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

• Bezpečnost zvyšují pohodlné lehké upevňovací body.

• Vnitřní kapsy pomáhají udržet pořádek mezi menšími předměty.

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

Velká postranní 
brašna Thule Shield

Malá postranní 
brašna Thule Shield

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

Malá postranní brašna  
Thule Pack ’n Pedal 
Adventure Touring

Batoh Thule Commuter

Elegantní nepromokavý batoh je ideální pro dojíždění 

na kole za všech povětrnostních podmínek nebo 

přepravu vybavení na oblíbené místo.

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

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

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

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

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

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

Postranní brašny
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Denní postranní brašna 
Thule Pack ’n Pedal 
Commuter

Tato nepromokavá postranní brašna 

je ideální volbou pro sportovce, 

kteří na kole dojíždějí do práce či do 

školy. Má inovativní konstrukci a je 

vybavena kapsami na bezpečnostní 

světlo a pouzdrem na notebook.

VLASTNOSTI
• Brašna má skrytý upevňovací systém, který se po 

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

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

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

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

Nákupní taška  
Thule Pack ’n Pedal

Cyklistické brašny do města 

inspirované opakovaně použitelnými 

nákupními taškami. Díky pohodlným 

uchům a ramenním popruhům se 

velmi snadno promění v praktickou 

tašku do ruky či přes rameno.

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

snadno uloží i větší náklad.

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

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

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

Brašna na nosič  
Thule Pack ’n Pedal

Tato šikovná nepromokavá brašna 

nabízí úložný prostor o objemu 

11 litrů. Montuje se na přední nebo 

zadní nosič.

VLASTNOSTI
• Brašna má rolovací vrchní část a podlepené švy, 

takže náklad spolehlivě ochrání před vodou.

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

• Rolovací vrchní část slouží také jako držadlo pro 
přenášení.

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

Brašna k připevnění  
na sedadlo  
Thule Pack 'n Pedal

Brašna k připevnění pod sedadlo 

s chytře řešeným obalem pro 

přehledné ukládání potřebného 

nářadí a snadný přístup.

VLASTNOSTI
• Možnost připevnění k prakticky jakémukoli 

sedadlu.

• Snadné připevnění pod sedadlem.

• Vnitřní obal na nářadí zajišťuje přehledné 
uspořádání.

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

Postranní brašny
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Nosiče a koše – základní údaje o řadě

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

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

Magnetický držák s adaptérem 
Thule Pack ’n Pedal

Magnet a držák pro postranní 
brašny Thule Pack ’n Pedal

Sada výsuvných lišt  
Thule Pack ’n Pedal

100039 100044

100038100050
Černá 100017100016

Černá
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Nosiče a koše

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

Patentovaný systém upevňovacích držáků pro 

nosiče funguje na prakticky jakémkoli kole, od 

celoodpružených horských kol až po kola používaná k 

dojíždění do práce nebo do školy.

VLASTNOSTI
• Obsahuje lišty pro připevnění postranních brašen.

• Patentovaný upevňovací systém se snadno zajišťuje.

• Funguje na sedlovce i na přední vidlici.

• Lze upevnit nezávisle na druhu materiálu rámu.

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

• Tichá funkce bez dodatečných vibrací.

Košík Thule Pack ’n Pedal

Tento všestranně použitelný elegantní košík lze 

bezpečně upevnit na přední i zadní cyklistický nosič. 

Nabízí spoustu dalšího místa k uložení nákladu.

VLASTNOSTI
• Tento odlehčený košík umožňuje bezpečné převážení malých i větších 

nákladů (pojme až dvě nákupní tašky).

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

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

• Propracovaná konstrukce s hliníkovými prvky je velmi odolná.

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

100050
Black

100016
Černá
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100039 100044100038100017

Postranní rámy  
Thule Pack´n Pedal

Příslušenství pro cyklistický nosič 

Tour Rack Thule Pack ’n Pedal, které 

umožňuje použití postranních brašen 

prakticky jakéhokoli typu.

VLASTNOSTI
• Druhá dolní lišta umožňuje upevnění dolní 

postranní brašny a přispívá k lepší ovladatelnosti 
kola.

• Snadná instalace.

• Tichá funkce bez dodatečných vibrací.

Magnetický držák 
s adaptérem  
Thule Pack ’n Pedal

Příslušenství pro připevňování 

magnetu postranních brašen řady 

Thule Pack ’n Pedal k prakticky 

jakémukoli cyklistickému nosiči. 

VLASTNOSTI
• Sestava magnetu a držáku adaptéru Thule 

umožňuje připevnění k prakticky jakémukoli typu 
cyklistického nosiče.

• Všestranná konstrukce umožňuje použití různých 
způsobů připevnění.

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

Magnet a držák pro 
postranní brašny  
Thule Pack ’n Pedal

Náhradní nebo přídavný magnet pro 

postranní brašny řady Thule Pack ’n 

Pedal.

VLASTNOSTI
• Dolní část postranních brašen Thule Pack ’n Pedal 

lze zajistit pomocí magnetu vyrobeného z kovů 
vzácných zemin.

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

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

Sada výsuvných lišt  
Thule Pack ’n Pedal

Příslušenství pro cyklistický nosič 

Tour Rack Thule Pack ’n Pedal, které 

zvětší prostor pro nohy na pedálech, 

když používáte postranní brašny.

VLASTNOSTI
• Snadné připevnění k lištám cyklistického nosiče 

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

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

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

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

Držák světla  
Thule Pack ’n Pedal

Držák na smartphone  
Thule Pack ’n Pedal

Držák videokamery  
Thule Pack ’n Pedal

Základní brašna na řídítka  
Thule Pack ’n Pedal

Cyklistická peněženka  
Thule Pack 'n Pedal

Pouzdro pro iPad/mapy  
Thule Pack ń Pedal

Brašna na řídítka  
Thule Pack ń Pedal

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

Pomocí tohoto držáku lze na držák 

na řídítka Thule upevnit takřka 

jakýkoli chytrý telefon. Cyklista tak 

může i na cestě pohodlně pracovat 

s navigací i dalšími aplikacemi.

VLASTNOSTI
• Přizpůsobitelné postranice telefon spolehlivě 

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

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

• Pogumované plochy brání vyklouznutí telefonu.

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

Držák videokamery  
Thule Pack ’n Pedal

Díky tomuto pomocníkovi na 

držák na řídítka Thule bezpečně 

upevníte akční kameru, abyste mohli 

zaznamenat svá dobrodružství, 

a ještě vám zbyde dost místa na další 

příslušenství Thule.

VLASTNOSTI
• Tento odolný držák zaručí, že kamera zůstane 

na svém místě i při jízdě v tom nejnáročnějším 
terénu. 

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

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

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

Základní brašna na řídítka 
Thule Pack ’n Pedal

Do této kompaktní nepromokavé 

brašny o objemu 9 litrů cyklista 

snadno uloží všechno, co potřebuje 

mít při ruce.

VLASTNOSTI
• Brašna je vyrobena z nepromokavého materiálu 

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

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

• Reflexní proužky zlepšují viditelnost cyklisty při 
jízdě v noci.

• Rolovací vrchní část slouží také jako držadlo pro 
přenášení.

Výrobky k montáži na řídítka

Držák na řídítka  
Thule Pack ´n Pedal

Systém pro montáž na řídítka, jehož 

patent je v řízení, zahrnuje držáky 

pro připevnění dvou příslušenství 

– jednoho směřujícího dopředu a 

jednoho směřujícího k jezdci.

VLASTNOSTI
• Nezbytný doplněk pro cyklistu, který chce plně 

využít místo na řídítkách.

• Plně nastavitelná elegantní kruhová konstrukce.

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

Pomocí tohoto držáku 

s jednoduchým systémem montáže 

na kolo snadno a úhledně upevníte 

světlo, baterii i kabely.

VLASTNOSTI
• Elegantně pojme světlo, baterii i kabely.

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

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

Pouzdro pro iPad/mapy 
Thule Pack ´n Pedal

Skvělý doplněk pro vyjížďky na kole 

i pro montáž na rotoped. Dokonale 

pojme standardní tablet Apple iPad 

nebo jakýkoli tablet o velikosti 10”. 

VLASTNOSTI
• Snadný přístup a použití díky průhlednému krytu.

• Nepropustná ochrana proti povětrnostním 
podmínkám.

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

• Vhodné i pro standardní papírové mapy.

Brašna na řídítka  
Thule Pack ´n Pedal

Jedinečný aerodynamický design 

oceníte zejména při ukládání 

předmětů, jako například fotoaparátu 

nebo výživových doplňků, které 

chcete mít během jízdy vždy po 

ruce.

VLASTNOSTI
• Dvojitý otvor umožňuje snadný přístup během 

jízdy i po sejmutí z kola.

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

• Vodotěsný, a přesto prodyšný základní materiál.

• Včetně potahu pro ochranu před deštěm.

Cyklistická peněženka 
Thule Pack 'n Pedal

Organizér pro ukládání mobilního 

telefonu, klíčů a jiných drobných 

předmětů.

VLASTNOSTI
• Snadný přístup k aplikacím GPS díky 

průhlednému krytu.

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

• Včetně potahu pro ochranu před deštěm.

Výrobky k montáži na řídítka
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 Sportovní přepravní zavazadla 
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Sportovní přepravní zavazadla

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

Vaky na lyže, boty a snowboardy
Thule vám usnadňuje vzít si s sebou na 
zimní dobrodružství své snowboardy, lyže 
a boty.  Můžete se spolehnout, že díky 
vakům Thule na lyže, boty a snowboardy 
vždy bezpečně dorazí i vaše výstroj.

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

100502
Black

100501
Black/Cobalt

Thule RoundTrip Traveler

Tento lehký kufr na jízdní kolo 

kombinuje pevný a odolný vnější 

obal s integrovaným systémem 

uchycení kola, který zaručuje snadné 

a bezpečné cestování.

VLASTNOSTI
• Externí kapsy slouží k uložení a ochraně kol 

(o průměru do 29") během přepravy.

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

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

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

Kufry na přepravu jízdních kol

Thule RoundTrip Pro

Tento lehký kufr s integrovaným montážním stojanem 

podstatně usnadní cestování s jízdním kolem.

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

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

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

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

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

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

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

Thule RoundTrip Transition 

S tímto prvotřídním pevným kufrem 

s integrovaným pracovním stojanem 

je převážení kol bezproblémové 

a pohodlné.

VLASTNOSTI
• Konstrukce ABS a hliníkový rám ClickRail 

poskytují jízdnímu kolu během cesty optimální 
úroveň ochrany.

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

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

• Do kufru lze uložit i kola, a tak je přeprava 
opravdu snadná.
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Thule RoundTrip  
Batoh na boty

Thule RoundTrip  
Pojízdný vak na dva páry lyží

Thule RoundTrip  
Pojízdný vak na dva snowboardy

Thule RoundTrip  
Vak na lyže

Thule RoundTrip  
Vak na jeden snowboard

Vaky na lyže, boty a snowboardy – základní údaje o řadě
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Black

205201
Black

205202
Black/Cobalt

Thule RoundTrip  
Batoh na boty

Mějte nohy v suchu, brýle v bezpečí 

a náklad přehledně uspořádaný 

v batohu na boty Thule RoundTrip.  

VLASTNOSTI
• Přístupový otvor v zádové části se sklápí dolů 

a slouží zároveň jako podložka pod nohy při 
přezouvání. 

• Přihrádka SafeZone odolná vůči nárazu spolehlivě 
ochrání lyžařské i sluneční brýle, iPhone, 
přenosnou elektroniku a další křehké předměty. 

• Integrovaná poutka umožní rychlé připojení 
batohu na boty k pojízdnému vaku na lyže nebo 
snowboard Thule RoundTrip.  

• Dvě prostorné postranní kapsy umožňují uložení 
dalších vrstev oblečení, rukavic a příslušenství. 

Thule RoundTrip  
Pojízdný vak na dva páry 
lyží

Ochraňte lyže i oblečení díky 

důkladnému zpevnění obou konců 

vaku a vnitřním stahovacím horním 

rukávům.

VLASTNOSTI
• Integrované zpevnění obou konců z odolného 

nepromokavého materiálu a extra silné 
polstrování.

• Polstrované stahovací horní rukávy se nasunou 
na konce snowboardu a zvýší tak jeho ochranu 
a současně uchrání další vrstvy oblečení před 
ostrými hranami snowboardu.

• Integrovaná poutka umožní rychlé připojení 
batohu na boty Thule a usnadní přepravu při 
přesunu.

• Do kufru lze uložit i kola, a tak je přeprava 
opravdu snadná.

Thule RoundTrip  
Pojízdný vak na dva 
snowboardy

Ochraňte snowboardy i oblečení 

díky důkladnému zpevnění obou 

konců vaku a vnitřním stahovacím 

horním rukávům.

VLASTNOSTI
• Integrované zpevnění obou konců z odolného 

nepromokavého materiálu a extra silné 
polstrování.

• Polstrované stahovací horní rukávy se nasunou 
na konce snowboardu a zvýší tak jeho ochranu 
a současně uchrání další vrstvy oblečení před 
ostrými hranami snowboardu.

• Integrovaná poutka umožní rychlé připojení 
batohu na boty Thule a usnadní přepravu při 
přesunu.

• Do kufru lze uložit i kola, a tak je přeprava 
opravdu snadná.

Thule RoundTrip  
Vak na lyže

Ochraňte lyže i oblečení díky 

důkladnému zpevnění obou konců 

vaku a vnitřním stahovacím horním 

rukávům.

VLASTNOSTI
• Odolný nepromokavý materiál a extra silné 

polstrování ochrání oba konce lyží.

• Polstrované stahovací horní rukávy se nasunou 
na oba konce lyží a zvýší tak jejich ochranu a 
současně uchrání další vrstvy oblečení před 
ostrými hranami lyží.

• Vnitřní přihrádka odděluje hůlky od lyží a další 
výbavy a chrání je před poškozením. 

• Vnější stahovací popruhy brání v pohybu výbavy 
uvnitř vaku. 

Vaky na lyže, boty a snowboardy
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Thule RoundTrip  
Vak na jeden snowboard

Ochraňte snowboard i oblečení díky 

důkladnému zpevnění obou konců 

vaku a vnitřním stahovacím horním 

rukávům.

VLASTNOSTI
• Odolný nepromokavý materiál a extra silné 

polstrování ochrání oba konce snowboardu.

• Polstrované stahovací horní rukávy se nasunou 
na konce snowboardu a zvýší tak jeho ochranu 
a současně uchrání další vrstvy oblečení před 
ostrými hranami snowboardu.

• Odnímatelný ramenní popruh a vhodně umístěná 
ucha umožňují snadné přenášení.

• Zamykací zipy zabrání krádeži (zámky se 
prodávají samostatně).

Vaky na lyže, boty a snowboardy
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Brašny a pouzdra
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Zachyťte a sdílejte každý 
okamžik 

 Ať už žijete aktivním životem při průzkumu měst, fotografování přírody nebo 
natáčením akce pomocí kamery GoPro® při adrenalinové jízdě na horském 
kole po úzkých horských cestách, chcete mít u sebe svou mobilní elektroniku, 
abyste byli ve spojení a sdíleli tyto okamžiky se svými přáteli a rodinou. 
Jak ale přepravovat a ochránit oblíbená zařízení? Zbavíme vás této starosti 
díky našemu nadšení pro vývoj chytrých řešení, která vám usnadní používat 
oblíbené přístroje i na cestách.

Zachyťte své zážitky a podělte se o ně s ostatními. Kdykoli 
a kdekoli. Vezměte si kameru, notebook, tablet a telefon. A 
vydejte se do světa s vědomím, že máte své cenné vybavení 
bezpečně u sebe.
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Brašny a pouzdra
Bring your life. And share it. Naše notebooky, tablety, smartphony a fotoaparáty jsou dnes životně 
důležitým vybavením. Umožňují nám sdílet náš život s přáteli a rodinou – a třeba i s celým světem.

 

Pouzdra na telefony a tablety
Zůstaňte připojeni a v obraze.

Pouzdra a obaly na notebook
Online mimo značené cesty.

Batohy na notebook
Uložte a ochraňte vše, co potřebujete ke 
každodennímu životu.

Fotobrašny a pouzdra
Zachytíte každý důležitý okamžik.
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 Batohy na notebook 
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Vydejte se do městské džungle. Batohy a brašny Thule, navržené pro život ve městě, 
ale inspirované divočinou, uchovají v bezpečí vše, co potřebujete k přežití ve městě. 
Přenášejte svůj notebook, tablet a všechny ostatní věci stylově a bezpečně.

Batohy na notebook

Batohy Thule Paramount
Batohy do města s vynikající úrovní 
ochrany elektronických zařízení a osobní 
výbavy

Batohy Thule Crossover
Uchová vaše pracovní věci v pořádku a 
ještě zbude místo na ostatní záležitosti.

Batohy Thule EnRoute
Batohy inspirované výpravami přírodou pro 
vaše každodenní toulky městem.
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32020361
Black

32020371
Black

32020351
Black

Batoh Thule Paramount 
24 l

Odolný batoh s rolovací horní částí 

navržený pro život ve městě, který 

prvotřídně chrání elektroniku a nabízí 

velké množství možností přístupu 

tak, abyste se na cestách vždy 

snadno dostali ke svým věcem.

VLASTNOSTI
• Unikátní kapsa na notebook se zdvojenou 

ochranou, bezpečným uzavřením chlopní a 
konstrukcí SafeEdge, která účinně chrání rohy 
počítače před nárazy.

• Ochranná kapsa pro tablet s měkkou výstelkou

• Možnost dvojího přístupu k notebooku a tabletu 
prostřednictvím shora plněné přihrádky nebo 
bočního zipu.

• Svařované bezešvé spoje dna poskytují účinnou 
ochranu před povětrnostními vlivy.

Batoh Thule Paramount 
27 l

Důmyslný a odolný batoh navržený 

pro pohodlnou přepravu a ochranu 

elektroniky a nezbytných věcí denní 

potřeby.

VLASTNOSTI
• Unikátní kapsa na notebook se zdvojenou 

ochranou, bezpečným uzavřením chlopní a 
konstrukcí SafeEdge, která účinně chrání rohy 
počítače před nárazy.

• Ochranná kapsa na tablet s měkkou výstelkou

• Svařované bezešvé spoje dna poskytují účinnou 
ochranu před povětrnostními vlivy.

• Polstrovaná kapsa na cennosti ochrání sluneční 
brýle nebo telefon.

Batoh Thule Paramount 
29 l 

Odolný batoh do města s rolovací 

horní částí, který prvotřídně chrání 

elektroniku a nabízí bezpečné 

otvírání chlopní a velké množství 

možností přístupu k osobní výbavě.

VLASTNOSTI
• Unikátní kapsa na notebook se zdvojenou 

ochranou, bezpečným uzavřením chlopní a 
konstrukcí SafeEdge, která účinně chrání rohy 
počítače před nárazy.

• Ochranná kapsa pro tablet s měkkou výstelkou

• Možnost dvojího přístupu k notebooku a tabletu 
prostřednictvím shora plněné přihrádky nebo 
bočního zipu.

• Svařované bezešvé spoje dna poskytují účinnou 
ochranu před povětrnostními vlivy.

Batohy Thule Paramount
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Batoh Thule Crossover 25 l 

Tento odolný, důmyslně řešený 

batoh je vybaven speciálními 

přihrádkami na elektroniku a snadno 

do něj složíte veškeré vybavení, které 

během dne můžete potřebovat.

VLASTNOSTI
• Polstrovaná integrovaná kapsa na notebook 

pojme až 15" MacBook Pro® nebo notebook

• Nechybí ani vyztužená kapsa na iPad®.

• Uvnitř bezpečnostní přihrádky SafeZone 
na sluneční brýle a další křehké vybavení je 
také speciální kapsička na telefon.

• Bezpečnostní přihrádku SafeZone lze uzamknout, 
a je-li třeba zvětšit úložný prostor, také ji vyjmout.

Batoh Thule Crossover 32 l

Tento odolný batoh se 

speciálními přihrádkami na 

elektroniku, prostornými kapsami 

a promyšleným členěním vám skvěle 

poslouží během pracovního týdne 

i při volnočasových aktivitách.

VLASTNOSTI
• Batoh má vyztuženou přihrádku na zip se 

speciální kapsou na 15" MacBook Pro® nebo 
notebook a iPad® a úzkou kapsu na dokumenty.

• Uvnitř bezpečnostní přihrádky SafeZone 
na sluneční brýle a další křehké vybavení je 
také speciální kapsička na telefon.

• Bezpečnostní přihrádku SafeZone lze uzamknout, 
a je-li třeba zvětšit úložný prostor, také ji vyjmout.

• Další úložný prostor nabízí vnější kapsa Shove-it 
Pocket se stahovacími popruhy, která je ideální 
k odložení bundy nebo třeba novin.

Thule Crossover  
Jednoramenný batoh

S tímto pohodlným kompaktním 

batohem budete mít elektroniku 

i další vybavení vždy rychle po ruce.

VLASTNOSTI
• Do polstrovaného oddílu se vejde až 13" MacBook 

Pro® nebo notebook.

• Oddíl s organizérem poslouží k uložení map, 
časopisů a elektroniky.

• Snadno přístupné kapsy usnadní uložení svačiny, 
nápoje i drobného sportovního vybavení.

• Batoh je vyroben z voděodolné látky a zipů, 
takže je lehký a nabízí vysokou úroveň ochrany 
nákladu.

Batohy Thule Crossover
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3202893 
Black

3202894 
Dark Shadow

3203207 
Poseidon

3203208 
Vibrant Orange

3202889 
Black

3203202 
Red Feather

3203203 
Poseidon

32028871
Black

Batoh Thule EnRoute 
Escort 2

27litrový batoh nabízí spoustu místa 

pro věci denní potřeby a ochranu 

notebooku SafeEdge.

VLASTNOSTI
• Pojme 15" MacBook Pro® / 15,6" notebook 

a tablet.

• Konstrukce přihrádky na notebook SafeEdge 
s polstrovanou kapsou na tablet

• Uvnitř bezpečnostní přihrádky SafeZone 
na sluneční brýle a další křehké vybavení je 
také speciální kapsička na telefon.

• Přihrádku na notebook lze také použít k uložení 
vaku na nápoje (vak na nápoje není součástí 
dodávky).

Batoh Thule EnRoute Blur 
2

24litrový batoh s možnostmi 

chytrého uložení nabízí rychlý přístup 

k výbavě a ochranu notebooku 

SafeEdge.

VLASTNOSTI
• Pojme 15" MacBook Pro® / 15,6" notebook 

a tablet.

• Konstrukce přihrádky na notebook SafeEdge 
s polstrovanou kapsou na tablet

• Uvnitř bezpečnostní přihrádky SafeZone 
na sluneční brýle a další křehké vybavení je 
také speciální kapsička na telefon.

• Elastická síťovaná kapsa umožňující snadný 
přístup

Batoh Thule EnRoute 
Triumph 2

21litrový batůžek nabízí ochranu 

notebooku SafeEdge a oddělené 

prostory pro nezbytné věci denní 

potřeby.

VLASTNOSTI
• Pojme 15" MacBook® / 14,1" notebook a tablet.

• Kapsa na notebook konstrukce SafeEdge 
s ochranou rohů a kapsa pro tablet

• Bezpečnostní přihrádka SafeZone na sluneční 
brýle, chytrý telefon a další křehké vybavení.

• Elastická síťovaná kapsa umožňující snadný 
přístup

Batohy Thule EnRoute
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 Pouzdra na telefony a tablety
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Vždy připraveno pro život. Ať jste kdekoli a děláte cokoli, vždy je dobré být v kontaktu 
a mít všechny informace nadosah. Proto jsou stylová, bezpečná a odolná pouzdra na 
smartphony a tablety Thule navržena tak, aby s vámi vždy držela krok.

Pouzdra na telefony a tablety

Pouzdra na iPhone®
Tenká, ale odolná ochrana vašeho iPhone®.

Pouzdra na telefon Samsung Galaxy
Ochrana proti poškrábání a nárazům pro 
váš telefon Samsung.

Pouzdra na iPad®
Pouzdra na iPad® inspirovaná výpravami do 
přírody s vynikající úrovní ochrany.
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32028751
Blue/Dark Shadow

32028741
Black

32028781
Dark Shadow/
Floro

32028771
White/Dark 
Shadow

32028791
White/Orange

32028761
White/Orchid

3202963 
Fiery Coral /  
Dark Shadow

3202962
White/Dark 
Shadow

3202961
Black

3203022
White/Dark 
Shadow

3203021
Black

3203023 
Fiery Coral /  
Dark Shadow

32028831
White/Orchid

32028801
Black

32028841
Dark Shadow/
Floro

32028811
Blue/Dark Shadow

32028821
White/Dark 
Shadow

32028851
White/Orange

32019331
Black

32019341
Blue/Dark 
Shadow

32019351
White/Dark 
Shadow

32019401
Green/Dark Green

32019381
Pink/Dark Pink

3203213
Dark Shadow/
Floro

3203213
White/Dark 
Shadow

3203212
Black

3203215
Black

3203216
White/Dark 
Shadow

3203217
Dark Shadow/
Floro
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Pouzdra na iPhone® – základní údaje o řadě

Thule Atmos X3 
Pouzdro na iPhone® 6

Thule Atmos X4 
Pouzdro na iPhone® 6

Thule Atmos X4 
Pouzdro na iPhone® 6 Plus

Thule Atmos X3 
Pouzdro na iPhone® 6 Plus

Thule Atmos X3 
Pouzdro na iPhone® 5/5s

Thule Atmos X3
 Pouzdro na iPhone® 5c

Thule Atmos X5  
Pouzdro na iPhone® 6

Thule Atmos X5 
Pouzdro na iPhone® 6 Plus
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3203212
Black
3203213
Dark Shadow/
Floro
3203213
White/Dark 
Shadow

3203215
Black
3203217
Dark Shadow/
Floro
3203216
White/Dark 
Shadow

Thule Atmos X5  
Pouzdro na iPhone® 6

Voděodolné pouzdro s třídou krytí IP 68 ochrání váš 

telefon při jakémkoli dobrodružství.

VLASTNOSTI
• Voděodolné a prachotěsné pouzdro s třídou krytí IP 68 ochrání váš telefon 

před přírodními živly.

• Pouzdro umožňující snadné nasazení i sejmutí je odborně navrženo tak, aby 
zajistilo odolnost vůči vodě v každé situaci.

• Ochrana displeje StratoShield poskytuje pětkrát vyšší ochranu proti 
nárazům (ve srovnání se samotným displejem).

• Ochrana displeje StratoShield chrání proti nárazu a poškrábání, zabraňuje 
odleskům a šmouhám způsobenými prsty a současně zaručuje rychlé 
reakce dotykového displeje.

• Testováno při pádu z výšky 2 metry: Rohy Shock-Stop a bikomponentní 
pevný materiál nabízejí mimořádnou úroveň ochrany.

• Struktura zádové části usnadňuje uchopení.

• Kompatibilní se snímačem Touch ID™

• Snadný a pohodlný přístup ke všem portům

• Vyjímatelný popruh na zápěstí

Pouzdra na iPhone®

iPhone® 6

iPhone® 6 Plus
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3202961
Black
3202963 
Fiery Coral /  
Dark Shadow
3202962
White/Dark 
Shadow

3203021
Black
3203023 
Fiery Coral /  
Dark Shadow
3203022
White/Dark 
Shadow

32028751
Blue/Dark Shadow

32028781
Dark Shadow/Floro

32028791
White/Orange

32028741
Black
32028771
White/Dark 
Shadow
32028761
White/Orchid

32028831
White/Orchid

32028841
Dark Shadow/Floro
32028821
White/Dark 
Shadow
32028801
Black

32028811
Blue/Dark Shadow

32028851
White/Orange

32019331
Black
32019351
White/Dark 
Shadow
32019341
Blue/Dark Shadow

32019401
Green/Dark Green

32019381
Pink/Dark Pink
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Pouzdro Thule Atmos X3  
na iPhone® 6

Propracované ultratenké pouzdro, které telefonu 

iPhone® poskytuje výjimečnou úroveň ochrany proti 

nárazům.

VLASTNOSTI
• Bikomponentní pevný materiál, přihlášený k patentování, nabízí 

mimořádnou úroveň ochrany a přidává jen minimum na objemu. 

• Testováno společností Thule: Rohy Shock-Stop přístroj ochrání při pádu 
z výšky až 2 m.

• Dokonalé spojení funkčnosti a designu: pouzdro umožňuje 
bezproblémovou práci s vypínačem a tlačítky pro ovládání hlasitosti.

• Pouzdro je vyrobeno z neklouzavého kombinovaného materiálu, a proto se 
dobře drží a neklouže ani po hladkém povrchu.

Pouzdro Thule Atmos X4  
na iPhone® 6

Propracované ultratenké pouzdro, které poskytuje 

výjimečnou úroveň ochrany proti nárazům a které 

před nárazem ochrání i displej.

VLASTNOSTI
• Bikomponentní pevný materiál, přihlášený k patentování, nabízí 

mimořádnou úroveň ochrany a přidává jen minimum na objemu. 

• Ochrana displeje StratoShield poskytuje pětkrát vyšší ochranu proti 
nárazům (ve srovnání se samotným displejem).

• Ochrana displeje StratoShield chrání proti nárazu a poškrábání, zabraňuje 
odleskům a šmouhám způsobenými prsty a současně zaručuje rychlé 
reakce dotykového displeje.

• Testováno při pádu z výšky 2 metry: Rohy Shock-Stop a bikomponentní 
pevný materiál nabízejí mimořádnou úroveň ochrany.

• Struktura zádové části usnadňuje uchopení.

• Kovová tlačítka FunctionPlus pro ovládání hlasitosti zlepšují výkon

Pouzdra na iPhone®

iPhone® 6

iPhone® 6 Plus

iPhone® 6

iPhone® 6 Plus

iPhone® 5/5s

iPhone® 5c
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32031531
Floro/Dark 
Shadow
32031511
Black
32031521
White/Dark 
Shadow

32029781
Blue/Dark Shadow
32029771
White/Dark 
Shadow
32029691
Black

32020591
White/Dark 
Shadow
32020611
Dark Shadow/
Floro
32020601
White/Orchid

32020571
Black

32020581
Blue/Dark Shadow

32020621
White/Orange

32019411
Black

32031531
Floro/Dark 
Shadow

32031521
White/Dark 
Shadow

32031511
Black

32029781
Blue/Dark Shadow

32029691
Black

32029771
White/Dark 
Shadow

32020591
White/Dark 
Shadow

32020571
Black

32020611
Dark Shadow/
Floro

32020581
Blue/Dark Shadow

32020601
White/Orchid

32020621
White/Orange

32019411
Black

Pouzdra na telefon Samsung Galaxy

Pouzdro na telefon Galaxy S®6

Pouzdro na telefon Galaxy Note® 4

Pouzdro na telefon Galaxy S®5

Pouzdro na telefon Galaxy S®4

Pouzdro Thule Atmos X3 na telefon 
Galaxy

Propracované ultratenké pouzdro, které telefonu 

Samsung Galaxy poskytuje výjimečnou úroveň 

ochrany proti nárazům.

VLASTNOSTI
• Bikomponentní pevný materiál, přihlášený k patentování, nabízí 

mimořádnou úroveň ochrany a přidává jen minimum na objemu. 

• Testováno společností Thule: Rohy Shock-Stop přístroj ochrání při pádu 
z výšky až 2 m.

• Dokonalé spojení funkčnosti a designu: pouzdro umožňuje 
bezproblémovou práci s vypínačem a tlačítky pro ovládání hlasitosti.

• Pouzdro je vyrobeno z neklouzavého kombinovaného materiálu, a proto se 
dobře drží a neklouže ani po hladkém povrchu.

Pouzdra na telefon Samsung Galaxy – základní údaje o řadě

Pouzdro Thule Atmos X3 na 
telefon Galaxy S®6

Pouzdro Thule Atmos X3 na 
telefon Galaxy Note® 4

Pouzdro Thule Atmos X3 na 
telefon Galaxy S®5

Pouzdro Thule Atmos X3 na 
telefon Galaxy S®4
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32031531
Floro/Dark 
Shadow
32031511
Black
32031521
White/Dark 
Shadow

32029781
Blue/Dark Shadow
32029771
White/Dark 
Shadow
32029691
Black

32020591
White/Dark 
Shadow
32020611
Dark Shadow/
Floro
32020601
White/Orchid

32020571
Black

32020581
Blue/Dark Shadow

32020621
White/Orange

32019411
Black

iPad® Air 2

32029902
Black

iPad® mini

32027741
Black

iPad® Air 2

32029902
Black

iPad® mini 4

320323
Black

iPad® Air

32027731
Black

iPad® mini

32027741
Black
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Pouzdro na telefon Galaxy S®6

Pouzdro na telefon Galaxy Note® 4

Pouzdro na telefon Galaxy S®5

Pouzdro na telefon Galaxy S®4

Thule Atmos X3 na iPad®  
Praktické pouzdro z vysoce odolného materiálu 
zařízení bezpečně ukryje a nijak neomezuje jeho 
používání.

VLASTNOSTI
• Bikomponentní materiál s dvojí hustotou poskytuje vynikající úroveň 

ochrany proti nárazům a pádům. 

• Vnější části k sobě těsně přiléhají, takže pouzdro skvěle padne do ruky, 
a umožňují bezproblémový přístup ke kameře, portům a ovládacím 
prvkům.

• Pouzdro lze velmi snadno otevřít jediným pohybem.

• Díky gumovým prvkům se dobře drží a neklouže na klíně ani na stole.

• Nastavitelný sklon a mimořádná stabilita, aby bylo psaní či sledování videa 
co nejpohodlnější.

Pouzdra na iPad®
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Pouzdra a obaly na notebook
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15” MacBook Pro® Retina

13” MacBook Pro® Retina

13” MacBook Air®

11” MacBook Air®

32030311
Black

32028731
Black

32029741
Black

32029751
Black
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Chránič Thule Vectros na MacBook®

Chránič se žebry tlumícími nárazy chrání 
MacBook® před nárazy a pády.

• Ochranné pouzdro proti nárazům pro MacBook® s displejem 
Retina.

• Dokonalou ochranu poskytují důmyslná žebra pohlcující nárazy.

• Zkosené hrany vyvinuté tak, aby pevně obepnuly počítač 
MacBook® a zajistily dokonalé uchopení.

• Instalace je velmi snadná, chránič stačí jednoduše nasadit. 
Volitelné kryty proti poškrábání zaručují ochranu ze všech stran.

• Díky bezpečnostnímu uzávěru je zařízení pevně uzavřeno, i při 
nárazu nebo pádu.

• Pogumované nožky zaručují stabilitu, snadné uchopení a 
proudění vzduchu.

Okořeňte svůj digitální život špetkou dobrodružství. Společnost Thule 
se inspirovala svými produkty pro aktivní život v přírodě a vytvořila 
stylová pouzdra a brašny na míru, které vám umožní mít notebook 
stále po ruce. Ať zamíříte kamkoli.

Pouzdra a obaly na notebook

Ochranné zóny
Ochranné vrstvy a uchopení umožňují 
bezpečné použití a přepravu.

Pouzdra a obaly na notebook
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 Fotobrašny a pouzdra
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Zachyťte svůj aktivní život. Thule nabízí batohy, batůžky, jednoramenné batohy a brašny 
s horním vkládáním, se kterými se vy i vaše fotografické vybavení dostanete na vrchol 
nebo naopak ze svahu dolů bezpečně a se stylem. Samozřejmostí jsou chytrá řešení 
pro bezpečné uložení fotoaparátu, rychlý přístup a nastavitelné přepážky pro veškeré 
nezbytné příslušenství.

Fotobrašny a pouzdra

Fotobatohy
Fotografické vybavení pro moderního 
vyznavače dobrodružství.

Pouzdra a batohy Action Cam
Dokonalé pouzdro pro akční kameru a 
veškeré příslušenství, pokud právě nenatáčí 
některý z vašich šílených kousků.
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32031021
Black

32031011
Black

32030531
Black

32030521
Black

32016742
Black
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Pouzdra a batohy Action Cam – základní údaje o řadě

Batoh Thule Legend GoPro® Jednoramenný batoh Thule 
Legend na GoPro®

Pouzdro Thule Legend na GoPro® 
Advanced

Pouzdro Thule Legend na GoPro®

Pouzdro na akční kameru Thule 
Perspektiv
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Pouzdra a batohy Action Cam

Batoh Thule Legend GoPro®

„Špičková spolupráce s uživatelem“
Spolupráce s Matthiasem je povznášející! Dokáže se podělit o své znalosti a zkušenosti a je 
na něm vidět radost z vytváření vynikajících produktů. Málokdy se poštěstí spolupracovat 
s člověkem, který hýří tolika skvělými nápady. Kromě toho, že se jedná o neuvěřitelného sportovce 
v mnoha nejrůznějších disciplínách, působí také jako velmi zaujatý a inspirující spolupracovník.  

Rebecca Taylor, ředitelka designu produktů společnosti Thule

Vyvinuto a testováno s Matthiasem Giraudem
Matthias Giraud, známý pod přezdívkou Super Frenchie®, je vynikající sportovec, vždy vybavený 
kamerami GoPro®, s jejichž pomocí zachycuje živé akční záběry, které se pohybují na hranicích 
možností nebo i za nimi. Protože ví lépe než ostatní, jak nevyzpytatelná a náročná může příroda 
být, připravuje se na každý projekt průzkumem do nejjemnějších detailů. Dává si záležet na 
tom, aby měl veškerou výbavu – ne jen padák – náležitě zabalenou, protože v tom tkví úspěch 
dobrodružných akcí. To mimo jiné znamená bezpečné a přehledné uložení kamer GoPro® 
s příslušenstvím.

Díky tomu všemu je Matthias Giraud ideálním partnerem společnosti Thule při vývoji a testování 
řady batohů a brašen Thule Legend. S jakým cílem? Vyvinout dokonalý produkt z hlediska 
odolnosti, jednoduchosti a snadného používání. Splnit všechny potřeby průkopníků mezi 
sportovci, jako je Matthias, ale i všech milovníků dobrodružství, kterým můžeme poskytnout 
nejvýkonnější batohy a pouzdra na trhu.
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Nárazuvzdorná polstrovaná přihrádka
Vyjímatelná laserem 
vyříznutá pěnová podložka 
usnadňuje čištění.

Integrovaný zadní držák kamery 
GoPro®

Integrovaný hrudní držák 
kamery GoPro®

Batoh Thule Legend GoPro®
Ergonomický batoh na GoPro® s integrovanými držáky, které 

umožní zachytit vaše dobrodružství z různých úhlů.

Pouzdra a batohy Action Cam
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32031011
Black

32030531
Black

Pouzdro Thule Legend na GoPro® 
Advanced

Zabalte až 2 kamery GoPro®, držáky a příslušenství a 

můžete natáčet a sdílet život z vlastního úhlu pohledu.

VLASTNOSTI
• Nárazuvzdorná polstrovaná přihrádka k uložení až 2 kamer GoPro®, držáků 

Flex Clamp, 3-way a Gooseneck, batohu s LCD, dálkového ovladače, 
náhradních baterií a SD karet

• Vyjímatelná vysekávaná pěnová podložka výrazně usnadňuje úplné čištění 
interiéru od prachu, bláta, písku a usazenin

• Do kapsy ve víku můžete uložit nabíječky, kabely a držáky z popruhů.

• Díky štíhlé konstrukci se snadno vejde do jiného batohu.

• Polotuhá konstrukce a robustní povrchová úprava zaručují ochranu a 
bezpečné uchopení.

• Velké jezdce zipu poskytují snadný přístup i v rukavicích.

Jednoramenný batoh Thule Legend na 
GoPro®

Elegantní, lehký jednoramenný batoh umožňuje 

aktivní pohyb až se dvěma kamerami GoPro® a 

příslušenstvím, které máte vždy po ruce.

VLASTNOSTI
• Kompaktní jednoramenný fotobatoh s polstrovanou přihrádkou k uložení 

až 2 kamer GoPro®, batohů s LCD, dálkového ovladače, náhradních baterií 
a SD karet

• Vyjímatelná vysekávaná pěnová podložka výrazně usnadňuje úplné čištění 
interiéru od prachu, bláta, písku a usazenin

• Do organizéru můžete uložit nabíječky, kabely a držáky z popruhů.

• Přední přihrádka se skvěle hodí k uložení držáků a osobní výbavy

• Batoh vám díky štíhlé a lehké konstrukci nijak nepřekáží v aktivním pohybu.

• Velké jezdce zipu poskytují snadný přístup i v rukavicích.

Pouzdra a batohy na akční kameru
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32030521
Black

32016742
Black

B
rašny a p

o
u

zd
ra

Pouzdro Thule Legend na GoPro®

Odolné pouzdro na GoPro® umožňuje přehledné 

uložení nezbytného příslušenství při natáčení dalších 

skvělých dobrodružství.

VLASTNOSTI
• Nárazuvzdorná polstrovaná přihrádka k uložení kamery GoPro®, batohu 

s LCD, dálkového ovladače, náhradních baterií a SD karet

• Vyjímatelná vysekávaná pěnová podložka výrazně usnadňuje úplné čištění 
interiéru od prachu, bláta, písku a usazenin

• Do kapsy ve víku můžete uložit nabíječky, kabely a držáky z popruhů.

• Díky štíhlé konstrukci se snadno vejde do jiného batohu.

• Polotuhá konstrukce a robustní povrchová úprava zaručují ochranu a 
bezpečné uchopení.

• Velké jezdce zipu poskytují snadný přístup i v rukavicích.

Pouzdra a batohy na akční kameru

Pouzdro na akční kameru 
Thule Perspektiv 

Sbalte si svou akční kameru GoPro® 

a všechny držáky a kryty, které k ní 

patří, přihoďte nabíječku a pusťte se 

za dalším dobrodružstvím.

VLASTNOSTI
• Navrženo speciálně pro akční kamery GoPro, 

Contour a Sony

• Uložte svou akční kameru a veškeré příslušenství 
do bezpečí, aby byly připraveny na další 
dobrodružství.

• Nárazuvzdorná polstrovaná přihrádka na kameru

• Sklápěcí organizér na SD karty a baterie
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32016801
Black

32016751
Black
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Fotobatohy

Batoh Thule Perspektiv

Dokonalý společník, který unese 

všechno, co potřebujete, abyste 

mohli zdokumentovat své zážitky 

a aby vám neunikl ani jediný záběr. 

VLASTNOSTI
• Konstrukce Cloudburst s tepelně lepenými 

hlavními švy, vodoodpudivý materiál a zipy 
YKK RCPU fungují jako první linie obrany proti 
povětrnostním vlivům. 

• Konstrukce bezpečnostní zóny SafeZone uvnitř 
brašny zajišťuje účinnou ochranu křehkého 
vybavení

• Pojme až 2 poloprofesionální digitální zrcadlovky 
s nasazeným bateriovým gripem.

• Pojme 6–7 výměnných objektivů (až 70–200 mm 
f/2,8).

Batoh Thule Perspektiv

Tento propracovaný batoh má 

naprosto ideální velikost a nabízí jak 

snadný přístup k uložené výbavě, tak 

vynikající úroveň ochrany cenného 

nákladu pro případ, že vám nebude 

nakloněno počasí. 

VLASTNOSTI
• Konstrukce Cloudburst s tepelně lepenými 

hlavními švy, vodoodpudivý materiál a zipy 
YKK RCPU fungují jako první linie obrany proti 
povětrnostním vlivům. 

• Vyjímatelný systém SafeZone na fotoaparát 
nabízí vysokou úroveň ochrany křehkého 
vybavení a lze jej snadno vyjmout a umístit do 
hotelového trezoru.

• Pojme tělo poloprofesionální digitální zrcadlovky 
s nasazeným širokoúhlým objektivem.

• Členění úložného prostoru lze přizpůsobit 
aktuálním potřebám (2–4 objektivy, blesk).
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Název produktu
Thule Guidepost 

88 l, pánský  
Expediční batoh

Thule Guidepost 
75 l, pánský  

Expediční batoh

Thule Guidepost 
75 l Expediční 
batoh pro ženy

Thule Guidepost 
65 l, pánský  

Expediční batoh

Thule Guidepost 
65 l Expediční 
batoh pro ženy

Thule Versant  
70 l, pánský  

Expediční batoh

Thule Versant  
70l expediční 

batoh pro ženy

Thule Versant  
60 l, pánský  

Expediční batoh

Thule Versant  
60 l, dámský 

Expediční batoh

Thule Versant  
50 l, pánský  

Expediční batoh

Thule Versant  
50l expediční 

batoh pro ženy

Kat. č. (SKU)

Barva

206100
Black/Dark Shadow

206200
Black/Dark Shadow

206201
Poseidon/Light 

Poseidon

206402
Dark Shadow/Slate

206403
Crown Jewel/

Potion

206300
Black/Dark Shadow

206301
Poseidon/Light 

Poseidon

206502
Dark Shadow/Slate

206503
Crown Jewel/

Potion

211100
Bing

211104
Mikado
211105
Fjord

211103
Bing

211102
Fjord

211200
Bing

211201
Mikado
211204
Fjord

211203
Bing

211202
Fjord

211300
Bing

211301
Mikado
211304
Fjord

211303
Bing

211302
Fjord

Pohlaví Muž Muž Žena Muž Žena Muž Žena Muž Žena Muž Žena

Použití Delší výprava 
Delší výprava / 
vícedenní výlet

Delší výprava / 
vícedenní výlet

Vícedenní/
dvoudenní výlet

Vícedenní/
dvoudenní výlet

Delší výprava / 
vícedenní výlet

Delší výprava / 
vícedenní výlet

Vícedenní/
dvoudenní výlet

Vícedenní/
dvoudenní výlet

Vícedenní/
dvoudenní výlet

Vícedenní/
dvoudenní výlet

Materiály
210D Nylon 

Cordura™ | 315D 
Nylon Cordura™ 

210D Nylon 
Cordura™ | 315D 
Nylon Cordura™ 

210D Nylon 
Cordura™ | 315D 
Nylon Cordura™ 

210D Nylon 
Cordura™ | 315D 
Nylon Cordura™ 

210D Nylon 
Cordura™ | 315D 
Nylon Cordura™ 

420D Nylon 
Cordura™ | 100D 
Nylon Cordura™

420D Nylon 
Cordura™ | 100D 
Nylon Cordura™

420D Nylon 
Cordura™ | 100D 
Nylon Cordura™

420D Nylon 
Cordura™ | 100D 
Nylon Cordura™

420D Nylon 
Cordura™ | 100D 
Nylon Cordura™

420D Nylon 
Cordura™ | 100D 
Nylon Cordura™

Objem 88 l 75 l 75 l 65 l 65 l 70 l 70 l 60 l 60 l 50 l 50 l

Výška 88 cm 80 cm 80 cm 77 cm 77 cm 73 cm 72 cm 71 cm 70 cm 69 cm 68 cm

Šířka 32 cm 32 cm 32 cm 32 cm 32 cm 40 cm 40 cm 38 cm 38 cm 38 cm 38 cm

Hloubka 36 cm 36 cm 36 cm 36 cm 36 cm 34 cm 34 cm 34 cm 34 cm 34 cm 34 cm

Hmotnost 2.9 kg 2.8 kg 2.8 kg 2.7 kg 2.7 kg 1,9 kg 1,8 kg 1,9 kg 1,8 kg 1,8 kg 1,8 kg

Záruka 25 let 25 let 25 let 25 let 25 let 25 let 25 let 25 let 25 let 25 let 25 let

Expediční batohy – technické údaje
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Název produktu
Thule Capstone 

50 l, pánský  
Turistický batoh

Thule Capstone 
50 l Turistický 
batoh pro ženy

Thule Capstone 
40 l, pánský  

Turistický batoh

Thule Capstone 
40 l Turistický 
batoh pro ženy

Thule Capstone 
32 l, pánský  

Turistický batoh

Thule Capstone 
32 l Turistický 

batoh pro ženy

Thule Capstone 
22 l, pánský  

Turistický batoh

Thule Capstone 
22 l, dámský  

Turistický batoh

Thule Stir 35 l, 
pánský  

Turistický batoh

Thule Stir 35 l, 
dámský  

Turistický batoh

Thule Stir 20 l, 
pánský/dámský 
Turistický batoh

Thule Stir 15 l, 
pánský/dámský 
Turistický batoh

Kat. č. (SKU)

Barva

206600
Black/Dark 

Shadow
206601

Poseidon/Light 
Poseidon
206604

Dark Shadow/
Roarange

206702
Dark Shadow/

Slate
206703

Crown Jewel/
Potion

206800
Black/Dark 

Shadow
206801

Poseidon/Light 
Poseidon
206804

Dark Shadow/
Roarange

206902
Dark Shadow/

Slate
206903

Crown Jewel/
Potion

207100
Black/Dark 

Shadow
207104

Dark Shadow/
Roarange
207101

Poseidon/Light 
Poseidon

207203
Crown Jewel/

Potion
207202

Dark Shadow/
Slate

M/L 
207300

Black/Dark 
Shadow
207301

Poseidon/Light 
Poseidon
207304

Dark Shadow/
Roarange

S/M
207400

Black/Dark 
Shadow
207401

Poseidon/Light 
Poseidon
207404

Dark Shadow/
Roarange

S/M  
207502

Dark Shadow/
Slate

207503
Crown Jewel/

Potion

XS/S 
207602

Dark Shadow/
Slate

207603
Crown Jewel/

Potion

211400
Dark Shadow

211401
Roarange

211402
Fjord

211403
Roarange

211500
Dark Shadow

211501
Roarange

211502
Fjord

211600
Dark Shadow

211601
Roarange

211602
Fjord

Pohlaví Muž Žena Muž Žena Muž Žena Muž Žena Muž Žena Muž/žena Muž/žena

Použití
Dvoudenní/ 

jednodenní túra
Dvoudenní/ 

jednodenní túra
Dvoudenní/ 

jednodenní túra
Dvoudenní/ 

jednodenní túra
Jednodenní túra Jednodenní túra Jednodenní túra Jednodenní túra Jednodenní výlet Jednodenní výlet Jednodenní výlet Jednodenní výlet

Materiály
210D Nylon 

Cordura™ | 315D 
Nylon Cordura™ 

210D Nylon 
Cordura™ | 315D 
Nylon Cordura™ 

210D Nylon 
Cordura™ | 315D 
Nylon Cordura™ 

210D Nylon 
Cordura™ | 315D 
Nylon Cordura™ 

210D Nylon 
Cordura™ | 315D 
Nylon Cordura™ 

210D Nylon 
Cordura™ | 315D 
Nylon Cordura™ 

210D Nylon 
Cordura™ | 315D 
Nylon Cordura™ 

210D Nylon 
Cordura™ | 315D 
Nylon Cordura™ 

210D Nylon 
Robic™ | 70D 

Nylon Cordura™

210D Nylon 
Robic™ | 70D 

Nylon Cordura™

210D Nylon 
Robic™ | 70D 

Nylon Cordura™

210D Nylon 
Robic™ | 70D 

Nylon Cordura™

Objem 50 l 50 l 40 l 40 l 32 l 32 l 22 l 22 l 35 l 35 l 20 l 15 l

Výška 71 cm 66 cm 68 cm 62 cm 61 cm 55 cm 53 cm / 48 cm 48 cm / 43 cm 61 cm 57 cm 52 cm 46 cm

Šířka 30 cm 30 cm 30 cm 30 cm 27 cm 27 cm 27 cm 27 cm 28 cm 28 cm 21 cm 19 cm

Hloubka 26 cm 26 cm 22 cm 22 cm 22 cm 22 cm 20 cm 20 cm 29 cm 29 cm 25 cm 22 cm

Hmotnost 1.5 kg 1.5 kg 1.45 kg 1.4 kg 1.3 kg 1.3 kg 1 kg 1 kg / 0,9 kg 1 kg 1 kg 0,5 kg 0,3 kg

Záruka 25 let 25 let 25 let 25 let 25 let 25 let 25 let 25 let 25 let 25 let 25 let 25 let

Turistické batohy – technické údaje
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Název produktu Dětské nosítko Thule 
Sapling Elite

Dětské nosítko Thule 
Sapling

Kat. č. (SKU)

Barva

210102
Dark Shadow/Slate

210105
Slate/Cobalt

210202
Dark Shadow/Slate

210205
Slate/Cobalt

Pohlaví Žena/muž Muž/žena

Použití Bring My Kid Bring My Kid 

Materiály
210D Nylon Cordura™ 

| 420D Nylon 
210D Nylon Cordura™ 

| 420D Nylon 

Výška 73 cm 73 cm

Šířka 31 cm 31 cm

Hloubka 35 cm 35 cm

Hmotnost 3.6 kg 3.3 kg

Záruka 25 let 25 let 

Dětská nosítka – technické údaje Zavazadla na kolečkách – technické údaje

Název produktu
Cestovní taška na 
kolečkách Thule 
Crossover 56 l

Cestovní taška na 
kolečkách Thule 
Crossover 87 l

Příruční kufr 
Crossover Carry-on 

56 cm / 22"

Thule Crossover 
58 cm (22”) cestovní 

kufr na kolečkách 
s vakem na šaty

Kat. č. (SKU)

Barva

32010923
Black

32010931
Dark Blue

32010943
Black

32010951
Dark Blue

32015031
Dark Blue
32015021

Black

32017421
Black

Vnější výška 64 cm 79 cm 56 cm 58 cm

Vnější šířka 38 cm 44 cm 38.5 cm 39 cm

Vnější hloubka 32.5 cm 42 cm 21 cm 23 cm

Hmotnost 3.5 kg 4.3 kg 3.5 kg 4.47 kg

Objem 56 l 87 l 38 l 45 l

Materiály Dobby Nylon Dobby Nylon Dobby Nylon Dobby Nylon 

Záruka 25 let 25 let 25 let 25 let 
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Název produktu Thule Chasm X-Large Thule Chasm X-Small Thule Chasm Small Thule Chasm Medium Thule Chasm Large Taška/batoh Thule 
Crossover 40 l

Kat. č. (SKU)

Barva

203300
Dark Shadow

203500
Cobalt

203600
Zinnia

201100
Dark Shadow

201200
Mist

201300
Cobalt

201400
Zinnia

201500
Aqua

201600
Dark Shadow

201700
Mist

201800
Cobalt

201900
Zinnia

202100
Aqua

202300
Mist

202400
Cobalt

202500
Zinnia

202600
Aqua

202200
Dark Shadow

202700
Dark Shadow

202800
Mist

202900
Cobalt
203100
Zinnia

32010823
Black

TCDP-1FTH
Blue

Vnější výška 42 cm 24 cm 25 cm 32 cm 33 cm 52.5 cm

Vnější šířka 86 cm 47 cm 56 cm 69 cm 74 cm 38.5 cm

Vnější hloubka 47 cm 29 cm 32 cm 40 cm 42 cm 30.5 cm

Hmotnost 1.2 kg 1 kg 1.1 kg 1.2 kg 1.2 kg 1.2 kg

Objem 130 l 27 l 40 l 70 l 90 l 41 l

Materiály
Potah TPE bez obsahu 
ftalátů, spodní strana 

1000D nylon 

Potah TPE bez obsahu 
ftalátů, spodní strana 

1000D nylon 

Potah TPE bez obsahu 
ftalátů, spodní strana 

1000D nylon 

Potah TPE bez obsahu 
ftalátů, spodní strana 

1000D nylon 

Potah TPE bez obsahu 
ftalátů, spodní strana 

1000D nylon 
Dobby Nylon 

Záruka 25 let 25 let 25 let 25 let 25 let 25 let 

Cestovní tašky – technické údaje
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Postranní brašny – technické údaje

Název produktu

Nosič Tour Rack pro 
upevnění cestovních 
brašen Thule Pack 'n 

Pedal

Košík Thule Pack ’n 
Pedal

Postranní rámy Thule 
Pack´n Pedal

Magnet a držák pro 
postranní brašny Thu-

le Pack ’n Pedal

Magnetický držák 
s adaptérem Thule 

Pack ’n Pedal

Sada výsuvných lišt 
Thule Pack ’n Pedal

Kat. č. (SKU)

Barva

100016
Black

100050
Black

100017 100039 100038 100044

Objem - 26,5 l

Hmotnost - -

Záruka 5 let 5 let 

Nosnost
25 kg na horní ploše / 

18 kg na boku 

Materiály Hliník/plast Hliník/plast Hliník/plast

Nosiče a koše – technické údaje

Název produktu

Velká postranní 
brašna Thule Pack 
’n Pedal Adventure 

Touring

Malá postranní brašna 
Thule Pack ’n Pedal 
Adventure Touring

Batoh Thule Com-
muter

Denní postranní 
brašna Thule Pack ’n 

Pedal Commuter

Brašna k připevnění 
na sedadlo Thule 

Pack 'n Pedal

Brašna na nosič Thule 
Pack ’n Pedal

Thule Shield  
Velká postranní 

brašna

Thule Shield  
Malá postranní brašna

Nákupní taška Thule 
Pack ’n Pedal Tote

Kat. č. (SKU)

Barva

100005
Black

100060
Zinnia

100006
Black

100065
Zinnia

100070
Black

100010
Black

100011
Mars

100013
Black

100055
Black

100063
Chartreuse

100062
Cobalt
100061

Dark Shadow

100064
Dark Shadow

100066
Cobalt

100067
Chartreuse

100003
Mars

100007
Black

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

Hmotnost - - - - - - - - -

Rozměry V x Š x H - - - - - - - - -

Vodotěsné pro-
vedení IPX5 IPX5 IPX4 IPX5 Nepromokavý IPX4 IP54 IP54 Nepromokavý 

Materiály Bez obsahu PVC Bez obsahu PVC -

Vysokopevnostní 
nylon potažený TPU 
(bez obsahu PVC) 

Bez obsahu PVC 
Vysokopevnostní 

nylon potažený TPU 
(bez obsahu PVC) 

420D Nylon 420D Nylon Bez obsahu PVC 

Záruka 5 let 5 let 5 let 5 let 5 let - 5 let 5 let -

Různé Prodává se jednotlivě. Prodává se jednotlivě. - Prodává se jednotlivě. - - Prodává se v párech. Prodává se v párech. -
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Název produktu Držák na řídítka Thule 
Pack ´n Pedal

Cyklistická peněženka 
Thule Pack 'n Pedal

Brašna na řídítka Thu-
le Pack ´n Pedal

Pouzdro pro iPad/
mapy Thule Pack ´n 

Pedal

Základní brašna na 
řídítka Thule Pack ’n 

Pedal

Držák videokamery 
Thule Pack ’n Pedal

Držák na smartphone 
Thule Pack ’n Pedal

Držák světla Thule 
Pack ’n Pedal

Kat. č. (SKU)

Barva

100037 100004
Black

100012
Black

100014
Black

100080
Black

100081
Black

100082
Black

100083
Black

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

Hmotnost - - - - - - - -

Nosnost - - - - - - - -

Rozměry V x Š x H - - - - - - - -

Vodotěsné pro-
vedení

-
IPX4 s potahem 

chránícím před deštěm 
IPX4 s potahem 

chránícím před deštěm 
IPX4 IPX4 - - -

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

nylon potažený TPU 
(bez obsahu PVC) 

- - -

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

Různé -

Držák je určen k použití 

v kombinaci s držákem na řídítka 

Thule Pack 'n Pedal (č. 100037, 

prodává se samostatně). 

Fotoaparát se prodává 

samostatně. 

-

Držák je určen k použití 

v kombinaci s držákem na řídítka 

Thule Pack 'n Pedal (č. 100037, 

prodává se samostatně). 

Fotoaparát se prodává 

samostatně. Tablet se prodává 

samostatně. 

Držák je určen k použití 

v kombinaci s držákem na řídítka 

Thule Pack 'n Pedal (č. 100037, 

prodává se samostatně). 

Držák je určen k použití 

v kombinaci s držákem na řídítka 

Thule Pack 'n Pedal (č. 100037, 

prodává se samostatně). 

Fotoaparát se prodává 

samostatně. 

Držák je určen k použití 

v kombinaci s držákem na řídítka 

Thule Pack ’n Pedal

(č. 100037, prodává se 

samostatně).

Telefon se prodává samostatně. 

Držák je určen k použití 

v kombinaci s držákem na řídítka 

Thule Pack 'n Pedal (č. 100037, 

prodává se samostatně). Světlo se 

prodává samostatně. 

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

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

Rozměry V x Š x H - - - - - - - -

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

nylon potažený TPU 
(bez obsahu PVC) 

- - -

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

Thule RoundTrip 
Traveler

Batoh na boty Thule 
RoundTrip

Pojízdný vak na 
dva páry lyží Thule 

RoundTrip

Thule RoundTrip 
Pojízdný vak na dva 

snowboardy

Vak na lyže Thule 
RoundTrip

Vak na jeden snowbo-
ard Thule RoundTrip

Kat. č. (SKU)

Barva

100501
Black/Cobalt

100502 
Black

100503
Black/Cobalt

205101
Black/Slate

205102
Black/Cobalt

205103
Black/Roarange

205401
Black/Slate

205402
Black/Cobalt

205501
Black/Slate

205201
Black/Slate

205202
Black/Cobalt

205301
Black/Slate

205302 
Black/Cobalt

Vnější hloubka 30 cm 39 cm 38 cm 37 cm 32 cm 32 cm 20 cm 30 cm

Vnější výška 85 cm 90 cm 78 cm 49 cm 19 cm 19 cm 15 cm 14 cm

Délka (cm) 126 cm 137 cm 131 cm 33 cm 195 cm 170 cm 195 cm 170 cm

Hmotnost (kg) 8.6 kg 15.8 kg 7.7 kg 1.14 kg 3.62 kg 3.22 kg 1.61 kg 1.53 kg

Objem (l) - - - 57 l 119 l 103 l 59 l 51 l

Záruka 5 let 5 let 5 let 25 let 25 let 25 let 25 let 25 let 

Kufry na přepravu jízdních kol – technické údaje Vaky na lyže, boty a snowboardy – technické údaje
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Název produktu Batoh Thule Para-
mount 29 l 

Batoh Thule Para-
mount 24 l

Batoh Thule Para-
mount 27 l

Batoh Thule Crosso-
ver 25 l 

Batoh Thule Crosso-
ver 32 l

Jednoramenný batoh 
Thule Crossover

Batoh Thule EnRoute  
Escort 2

Batoh Thule EnRoute  
Blur 2

Batoh Thule EnRoute 
Triumph 2

Kat. č. (SKU)

Barva

32020361
Black

32020351
Black

32020371
Black

32019891
Black

32019901
Cobalt

32019911
Black

32019921
Cobalt

32019931
Black

32019941
Cobalt

32028871
Black

3202889 
Black

3203202 
Red Feather

3203203 
Poseidon

3202893 
Black

3202894 
Dark Shadow

3203207 
Poseidon
3203208 

Vibrant Orange

Vnější výška 51.1 cm 52.1 cm 49.5 cm 48 cm 47 cm 41.9 cm 45 cm 46 cm 44 cm

Vnější šířka 31 cm 29.5 cm 30 cm 32 cm 31.5 cm 29.5 cm 31 cm 29 cm 31 cm

Vnější hloubka 26.9 cm 25.4 cm 32 cm 26.9 cm 31 cm 22.1 cm 35 cm 33 cm 29 cm

Výška přihrádky na 
notebook 36.4 cm 36.4 cm 36.4 cm 26.7 cm 26.7 cm 23.1 cm 26.7 cm 26.7 cm 24.9 cm

Délka přihrádky na 
notebook 24.9 cm 24.9 cm 24.9 cm 38.5 cm 38.5 cm 33 cm 38.5 cm 38.5 cm 36.4 cm

Hloubka přihrádky 
na notebook   2.4 cm 2.4 cm 2.4 cm 3.1 cm 3.1 cm 2.8 cm 4.4 cm 4.4 cm 2.4 cm

Hmotnost 1.08 kg 0.98 kg 1.04 kg 0.88 kg 1 kg 0.67 kg 1.26 kg 0.98 kg 0.82 kg

Objem 29 l 24 l 27 l 25 l 32 l 17 l 27 l 24 l 21 l

Materiály Nylon Nylon Nylon Dobby Nylon Dobby Nylon Dobby Nylon Nylon Nylon Nylon 

Záruka 25 let 25 let 25 let 25 let 25 let 25 let 25 let 25 let 25 let 

Batohy na notebook – technické údaje
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Pouzdra na iPhone® – technické údaje

Název produktu Pouzdro Thule Atmos 
X5 na iPhone® 6

Pouzdro Thule Atmos 
X5 na iPhone® 6+

Pouzdro Thule Atmos 
X3 na iPhone® 5/5s

Pouzdro Thule Atmos 
X3 na iPhone® 6

Pouzdro Thule Atmos 
X3 na iPhone® 6 Plus

Pouzdro Thule Atmos 
X4 na iPhone® 6

Pouzdro Thule Atmos 
X4 na iPhone® 6 Plus

Kat. č. (SKU)

Barva

3203212
Black

3203213
White/Dark Shadow

3203214
Floro/Dark Shadow

3203215
Black 

3203216
 White/Dark Whadow

3203217
Floro/Dark Shadow

32019331
Black

32019341
Blue/Dark Shadow

32019351
White/Dark Shadow

32028741
Black

32028771
White/Dark Shadow

32028751
Blue/Dark Shadow

32028781
Dark Shadow/Floro

32028761
White/Orchid

32028791
White/Orange

32028801
Black

32028821
White/Dark Shadow

32028811
Blue/Dark Shadow

32028841
Dark Shadow/Floro

32028831
White/Orchid

32028851
White/Orange

32029612
Black

32029622
White/Dark Shadow

32029632
Fiery Coral/Dark 

Shadow

32030212
Black

32030222 
White/Dark Shadow

32030232
Fiery Coral/Dark 

Shadow

Vnější výška 15 cm 16.9 cm 12.9 cm 14.3 cm 16.3 cm 14.3 cm 16.3 cm

Vnější šířka 7.8 cm 9 cm 6.6 cm 7.5 cm 8.6 cm 7.5 cm 8.6 cm

Vnější hloubka 1.7 cm 1.7 cm 1 cm 1 cm 1 cm 1.1 cm 1.2 cm

Hmotnost 0.091 kg 0.114 kg 0.02 kg 0.03 kg 0.04 kg 0.04 kg 0.06 kg

Materiály Polykarbonát Polykarbonát Polykarbonát Polykarbonát Polykarbonát Polykarbonát Polykarbonát 

Záruka 25 let 25 let 25 let 25 let 25 let 25 let 25 let 
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Pouzdra na telefon Samsung Galaxy – technické údaje

Název produktu
Pouzdro Thule Atmos 
X3 na telefon Galaxy 

S®4

Pouzdro Thule Atmos 
X3 na telefon Galaxy 

S®5

Pouzdro Thule Atmos 
X3 na telefon Galaxy 

Note® 4

Pouzdro Thule Atmos 
X3 na telefon Galaxy 

S®6

Kat. č. (SKU)

Barva

32019411
Black

32020591
White/Dark Shadow

32020571
Black

32020611
Dark Shadow/Floro

32020581
Blue/Dark Shadow

32020601
White/Orchid

32020621
White/Orange

32029781
Blue/Dark Shadow

32029691
Black

32029771
White/Dark Shadow

32031531
Floro/Dark Shadow

32031521
White/Dark Shadow

32031511
Black

Vnější výška 12.9 cm 14.7 cm 15.8 cm 14.8 cm

Vnější šířka 6.7 cm 8.1 cm 8.6 cm 7.6 cm

Vnější hloubka 1.2 cm 1.3 cm 1.3 cm 1.1 cm

Hmotnost 0.02 kg 0.03 kg 0.05 kg 0.04 kg

Materiály Polykarbonát Polykarbonát Polykarbonát Polykarbonát 

Záruka 25 let 25 let 25 let 25 let 

Pouzdra na iPad® – technické údaje

Název produktu Thule Atmos X3 na 
iPad® Air 2

Thule Atmos X3 na 
iPad® Air

Thule Atmos X3 na 
iPad® mini 4

Thule Atmos X3 na 
iPad® mini

Kat. č. (SKU)

Barva

32029902
Black

32027731
Black

 3203237 
Black

32027741
Black

Vnější výška 24.7 cm 24.6 cm  21 cm 20.8 cm

Vnější šířka 19.2 cm 19.3 cm 15.9 cm 15.7 cm

Vnější hloubka 1.6 cm 1.8 cm 1.6 cm 1.8 cm

Vnitřní výška 24 cm 24.1 cm 20.3 cm 20.1 cm

Vnitřní šířka 17 cm 17 cm 13.5 cm 13.5 cm

Vnitřní hloubka 0.7 cm 0.8 cm 0.6 cm 0.8 cm

Hmotnost 0.35 kg 0.35 kg 0.24 kg 0.24 kg

Materiály Polykarbonát Polykarbonát Polykarbonát Polykarbonát 

Záruka 25 let 25 let 25 let 25 let 
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Pouzdra a batohy Action Cam – technické údajePouzdra a obaly na notebook – technické údaje

Název produktu Batoh Thule Legend 
GoPro®

Pouzdro Thule 
Legend na GoPro®

Pouzdro Thule 
Legend na GoPro® 

Advanced

Jednoramenný 
batoh Thule Legend 

na GoPro®

Pouzdro na akční 
kameru Thule 

Perspektiv
Kat. č. (SKU)

Barva

32031021
Black

32030521
Black

32030531
Black

32031011
Black

32016742
Black

Vnější výška 49.5 cm 15 cm 24 cm 34.5 cm 24.1 cm

Vnější šířka 36 cm 21 cm 36 cm 21.5 cm 175 cm

Vnější hloubka 16.5 cm 8 cm 8.5 cm 9 cm 11.4 cm

Vnitřní výška - 3.5 cm 3.5 cm - 6.1 cm

Vnitřní šířka - 18.5 cm 34.5 cm - 16 cm

Vnitřní hloubka - 12.5 cm 21.5 cm - 9.9 cm

Hmotnost 1.70 kg 0.24 kg 0.53 kg 0.51 kg 0.21 kg

Materiály Nylon Pěnový materiál EVA Pěnový materiál EVA Nylon Nylon 

Záruka 25 let 25 let 25 let 25 let 25 let 

Název produktu
Chránič Thule 
Vectros na 11" 
MacBook Air®

Chránič Thule 
Vectros na 13" 
MacBook Air®

Chránič Thule 
Vectros na 13" 
MacBook Pro® 

s displejem Retina

Chránič Thule 
Vectros na 15" 
MacBook Pro® 

s displejem Retina
Kat. č. (SKU)

Barva

32029751
Black

32029741
Black

32028731
Black

32030311
Black

Vnější výška 19.8 cm 23.3 cm 22.4 cm 25.5 cm

Vnější šířka 30.8 cm 33.4 cm 32 cm 36.6 cm

Vnější hloubka 2.6 cm 2.6 cm 2.6 cm 3 cm

Vnitřní výška 19.2 cm 22.7 cm 21.9 cm 24.7 cm

Vnitřní šířka 30 cm 0.7 cm 31.4 cm 35.9 cm

Vnitřní hloubka 0.7 cm 32.5 cm 1.8 cm 1.8 cm

Hmotnost 0.36 kg 0.41 kg 0.31 kg 0.32 kg

Materiály Polykarbonát Polykarbonát Polykarbonát Polykarbonát 

Záruka 25 let 25 let 25 let 25 let 
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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


