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Při chvilce na kávu, cestě na oběd nebo u televize, 
vždy na něco čekáme.  Může to být doušek 
čerstvého vzduchu, výbuch adrenalinu nebo klid, 
který přichází, když se vám nikdo nedovolá na 
mobil. Může to být šumění kol bicyklu nebo svištění 
prašanu. Zde přicházíme na řadu my. Trváme 
na nejbezpečnější a nejelegantnější konstrukci 
zdokonalované neustálými bezpečnostními testy 
a inovované tak, aby bezchybně ladila s měnícím 
se vzhledem automobilů. Inovujeme. Jsme 
nejúspěšnější na trhu. Umožníme vám a vašemu 
vybavení dostat se bezpečně, snadno a stylově 
kam potřebujete a zase zpět. Chce to jen trochu 
trpělivosti.

Všichni hrajeme tuto       
  hru na čekání.
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Nová řada sportovních, aerodynamických 
a elegantních střešních boxů.

Náš nový inovativní prvek 
Thule výsuvné tyče Slide-
Bar usnadňuje nakládání 
těžkých předmětů.

Inovativní kombinovaná světelná rampa s LED.

Sklopný a prosto-
rově úsporný nosič 
kajaků umožňující 
snadné naložení. 

Nejdokonalejší a elegantní střešní nosič kol
Vysouvá se mimo střechu automobilu, a tím umožňuje 
snadné nakládání.

 
Nejlepší mezi nosiči kol 
montovanými na zadní 
dveře automobilu. 
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Velmi intenzivně se věnujeme testování, a proto 
jsou naše produkty na předním místě, co se týká 
bezpečnosti a odolnosti. V našem testovacím středisku 
vystavujeme všechny námi navrhované konstrukce 
simulaci nejtěžších možných podmínek, od chladu 
typického pro Skandinávii až po pouštní žár.  Máme 
k dispozici speciální solnou komoru pro testování 
odolnosti proti korozi, tažnou stolici pro testování 
působení tlaku a zátěže a silniční retardér pro zkoušení 
extrémních sil působících na závěsné zařízení.  
Testujeme dokonce odolnost našich produktů proti 
chemickým látkám. Využíváme také aerodynamický 
tunel. A aby toho nebylo málo, máme stroj, který naše 
produkty vystavuje silným otřesům, a simuluje tak jejich 
použití po celou dobu životnosti v několika dnech. Proto 
pokud jsme pod něčím podepsáni, můžete si být jisti, že 
se jedná o nejodolnější a nejspolehlivější produkt, jaký 
lze koupit.

Žádné testování
       není zbytečné.
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2011 – Systém SlideBar

Náš nový inovativní systém 
Thule výsuvných tyčí usnadňuje 
nakládání těžkých předmětů. 
A protože se vysouvá mimo 
karoserii, chrání váš vůz před 
poškozením a vás před ušpiněním.

Historie inovací

Je-li nutnost matkou vynálezů, my jsme jejich otcem. 
Naši inženýři inovují nejlepší produkty ve své třídě 
v naší švédské továrně již od roku 1942 a přinášejí 
jednu inovaci za druhou. V roce 1973 jsme vyvinuli 
první uzamykatelný nosič lyží v Evropě - Luxus. Po 
celé řadě dalších inovací jsme zvýšili laťku v oblasti 
systémů pro přepravu nákladu díky našemu systému 
„Rapid System“. Tím, že byl vhodný pro jakýkoli typ 
vozu a nevyžadoval použití žádných nástrojů, se stal 
„Rapid System“ rychle standardem ve svém oboru. 
V roce 2004 jsme přišli s řešením nosičů pro kajaky 
Hull-A-Port, na kterých kajak drží stejně přirozeně 

jako na vodě. Poprvé bylo možné kajaky nakládat 
vedle sebe na střechu vozu a to znamenalo více 
prostoru a možnost přepravy tří kajaků při menší 
velikosti nosiče. To vše by bylo v pořádku, ale my 
víme, že jsme pouze tak dobří, jak je dobrá naše 
poslední inovace. Proto pro rok 2011 s hrdostí 
představujeme náš produkt výsuvné tyče SlideBar. 
Jeho jedinečná konstrukce spočívá v tom, že se 
vysouvá mimo automobil. Tím chrání automobil před 
poškozením a vás před ušpiněním. A my můžeme 
pokračovat dále k dalšímu velkému objevu. 

Inženýři nových objevů
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Chcete-li vytvořit něco pevného, musíte si být jisti 
pevností základů. A nejpevnějším možným základem 
pro střešní nosič je tyč Thule. Již desítky let se 
věnujeme inovacím, testování a zdokonalování 
nejodolnějších nosičů nákladu, jaké jsou k dispozici. 
Ať jsou tedy vaše aktivity jakékoli a ať vlastníte 
jakýkoli typ vozu, budete mít zajištěn ten nejlepší 
možný start.

Cesta dlouhá 
     tisíc mil, začíná 
    u nosiče. 
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Naše střešní nosiče jsou spolehlivé, vhodné téměř 
pro jakýkoli typ automobilu a mají nejvyšší odolnost, 
jaké jsme schopni dosáhnout.  Ať již se rozhodnete 
pro aerodynamické, nebo čtyřhranné tyče, můžete 
zůstat klidní s vědomím, že se i se svým nákladem 
dostanete v pořádku z bodu A do bodu B. A díky 
T-drážce na každé aerodynamické tyči, ušetříte 
váš čas, můžete měnit jednotlivé aktivity snadným 
nasouváním a sundáváním nákladu.

Indikátory krouticího momentu 
Tyto indikátory ukazují, zda je nosič bezpečně a správně přimontován na vozidle.  

Stupnice délky tyče
Není nutné nic měřit.  Pouze zacvaknete úchyt na správnou značku stupnice.

Adaptér pro systém T-drážky
Uživatelům systému T-drážky se nabízí elegantní řešení pro upevnění vybraných 
prvku na tyč. Můžete využít celou délku aerodynamické tyče pro maximální přepravní 
kapacitu.

Oboustranný výsun 
Náš nový inovativní prvek výsuvných tyčí SlideBar usnadňuje nakládání těžkých 
předmětů. A protože se vysouvá mimo karoserii, chrání váš vůz před poškozením 
a vás před ušpiněním.

Nástroje integrovány do produktu
U většiny systémů nosičů Thule jsou všechny nástroje integrovány do nosiče, a tím se 
vyloučí možnost, že je zapomenete doma. 

Možnost uzamknutí
Všechny nosiče nákladu lze uzamknout ke střeše a pomocí jednoho klíče lze zamykat 
všechny produkty Thule, které vlastníte.

Technologie a funkce
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NEW

Thule SlideBar
 Thule SlideBar 

Střešní nosiče Střešní nosiče

Náš nový inovativní prvek výsuvných tyčí SlideBar 
usnadňuje nakládání těžkých předmětů. A protože se 
vysouvá mimo karoserii, chrání váš vůz před poškozením 
a vás před ušpiněním.

•  Oboustranné vysouvání 
•  Automatická západka zabraňující chybné manipulaci
•  Možnost vysunout o 60 cm, pro pohodlné umístění vašeho vybavení na 

střechu vozu
•   Zámek na obou stranách umožňující uživateli uzamknout systém proti 

neoprávněnému použití.
•  Barevná indikace otevřené a uzavřené polohy.
•   Pogumované manipulační panely umožňující velmi bezpečné uchopení pří 

vysouvání.
•  Patentovaný posuvný mechanismus
•  Schválení City Crash 
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Thule výsuvné tyče

Thule aerodynamické tyče

Střešní nosiče

Úvodní 
informace 

Nový, jednoduchý a kompletní návod k výběru produktů Thule - průvodce nosičů - na 
www.thule.com nebo návod v tištěné podobě dostupný v prodejnách vám pomůže 
nalézt dokonalé řešení vašich potřeb. 

Je nezbytné, abyste vybrali správné patky určené pro váš 
vůz. Jejich výběr závisí na provedení střechy vašeho vozu. 
Nabízíme patky pro předinstalované montážní body, střešní 
podélníky, integrované podélníky i pro standardní střechy. 

Více informací o tom, který nosič je vhodný pro vaše 
vozidlo, naleznete na www.thule.com nebo nahlédněte do 
průvodce nosičů Thule.

Vyhledání vhodných patek

Patky střešního nosiče Thule

Nemá-li váš vůz podélníky nebo odtokové žlábky, budete 
potřebovat montážní kit pro upevnění nosiče na střechu 
vozu. Kit musí dokonale odpovídat vašemu vozu. Proto 
nabízíme výběr kitů, který zahrnuje prakticky všechny 
značky a modely automobilů. Ať už řídíte jakýkoli vůz, 
nabízíme vám dokonalý montážní kit. 

Více informací o tom, který montážní kit je vhodný pro vaše 
vozidlo, naleznete na www.thule.com nebo nahlédněte do 
průvodce nosičů Thule.

Vyhledání montážního kitu 
pro váš vůz 

Montážní kit Thule

Příklady možností montáže patek střešního nosiče

Patka střešního nosiče pro vozy 
s předinstalovanými montážními body

Patka střešního nosiče pro vozy s podélníky Patka střešního nosiče pro vozy s 
integrovanými podélníky

Patka střešního nosiče pro vozy s normální 
střechou

Střešní nosiče

Výběr nosných tyčí čtyřhranné, hliníkové nebo výsuvné 
Nyní jste připraveni pro montáž tyče. Vyberte si  
tyč, která vyhovuje vašim potřebám. Jednoduchou 
volbou je klasická ocelová čtyřhranná tyč Thule. Je 
pevná a potažená plastem pro vyšší odolnost. Hliníková 
aerodynamická tyč dodá vašemu vozu exkluzivní vzhled, je  
lehká a vybavena T-drážkou, umožňující využít celé délky 

tyče, tedy i prostoru nad patkou. Při výměně příslušenství 
stačí nové příslušenství nasunout a zajistit. Pro objemné 
náklady nebo vysoké vozy je možné použít nový inovativní 
systém SlideBar, který se vysouvá mimo vůz, takže 
umožňuje snadnou manipulaci s nákladem, aniž by si 
uživatel zničil záda, poškodil vůz nebo ušpinil ruce. 

Číslo produktu 891, délka 127 cm.  
Číslo produktu 892, délka 144 cm.  
Číslo produktu 893, délka 162 cm. 

Nakládání těžkých předmětů nebylo nikdy snazší než s naším 
novým inovativním systémem výsuvných tyčí SlideBar. A protože 
se vysouvá mimo karoserii, chrání váš vůz před poškozením 
a vás před ušpiněním.

Číslo produktu 860, délka:  108 cm. 
Číslo produktu 861, délka:  120 cm. 
Číslo produktu 869, délka:  127 cm.
Číslo produktu 862, délka:  135 cm. 
Číslo produktu 863, délka:  150 cm.

Ocelové čtyřhranné tyče jsou klasické a pevné tyče opatřené 
odolným černým plastovým povlakem.  

Thule čtyřhranné tyče

Číslo produktu 760, délka:  108 cm. 
Číslo produktu 761, délka:  120 cm. 
Číslo produktu 769, délka:  127 cm.
Číslo produktu 762, délka:  135 cm. 
Číslo produktu 763, délka:  150 cm.

Vyztužené ocelové tyče se čtvercovým průřezem se stěnami o síle 3 mm

Číslo produktu 765, délka:  163 cm. 
Číslo produktu 766, délka:  200 cm. 
Číslo produktu 767, délka:  220 cm.

S aerodynamickým a stylovým systémem T-drážky nebylo 
upevňování vašeho příslušenství snadnější.
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Název Naviják popruhů Thule Nosič žebříku 
Thule

Nosič žebříku 
Thule

Zarážky Thule Roller Thule

552 548 330 502/ 503 314 815

Výška (cm) 9 25/9 15

Délka popruhu (cm) 2x190 1x275

Zámek Příslušenství 538 • Příslušenství 538 Příslušenství 538

Pro aerodynamické tyče¹ • • •

Pro čtyřhranné tyče • • • •

Schválení TÜV • • • • • •

Různé Kombinace popruhu a 
zarážky. Prodáváno v 

sadách po dvou kusech.

Přepraví až 3 žebříky
 najednou.

Obsahuje 3 zarážky.

Přepraví až 3 žebříky 
(50 kg). Včetně 4 zarážek 

a mechanismu pro 
upevnění žebříku.

4 nastavitelné zarážky 2 nastavitelné zarážky. Šířka: 65 cm.
Hliníkový profil,

s měkkým
plastovým povrchem.

 Naviják popruhů Thule 552  Zarážka Thule 314 Nosič žebříku Thule 330  Roller  Thule 815 

 Některé náklady vyžadují speciální řešení, například prkna, žebříky, trubky a jiné neskladné předměty, pro které není 
určen žádný automobil. Pro tyto případy nabízíme řadu praktických doplňků. 

Pro automobily 
se standardní 

střechou

Pro automobily 
s předinstalovanými 

montážními body

Pro vozy se 
zapuštěnými 

podélníky

Pro automobily 
s podélníky

Dešťový 
žlábek

Název Thule Rapid
System

Thule Rapid 
System

Thule Rapid 
System

Thule Rapid 
System

Thule Rapid
System

Thule Rapid
System

Thule 
SmartRack

Thule

754 753 751 753 757 775 784 & 785 951

Nosnost (kg)¹ 75 100 100 75 100 100 75 100

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

Zámek Systém jednoho 
klíče 544

• • • • • 527

Pro aerodynamické tyče • • • • • •

Pro čtyřhranné tyče • • • • • • • •

Vhodný pro tyče systému 
SlideBar • • • • • •

Nutný montážní kit • • • •

Schválení TÜV • • • • • • • •

Splňuje normy 
City-Crash • • • • • • •

Různé Vhodný pro 
podélníky
o rozměru
22-55 mm.

Vhodný pro 
podélníky 
o rozměru 
20-68 mm.

Pro podélníky 
o rozměrech 18-

50 mm.
Lze uzamknout 
pomocí speciál-

ního šroubu.

Také pro vozy 
se zvýšenou 

střechou - sady 
úchytů 952 (20 
cm) a 953 (28 

cm).

¹  Maximální zatížení je maximum schválené pro každý typ střešního nosiče. Informace o maximálním zatížení střechy najdete v příručce k automobilu. 
² Výška patky je vzdálenost od základny patky k horní straně tyče. 

 Nosiče pro 
speciální 
náklady 

Patky 
střešních 
nosičů

 Nosiče pro speciální náklady 
Thule Rapid System 751

Thule Rapid System 775

Thule Rapid System 753

Thule 951

    Poznámka: 
• Pro vzdálenosti od spodní hrany tyče odečtěte 22 mm pro čtyřhranné tyče a 27 mm pro aerodynamické tyče.
• Upevňovací sada pro daný vůz není zahrnuta do měřené výšky.

•     Představuje kombinaci popruhu 
a zarážky. 

•   Součástí balení jsou dva navijáky 
 a dva 190cm popruhy.   

•     Pevné zarážky vytvořené ve 
spolupráci se zručnými řemeslníky.  

•   Tyto zarážky lze snadno 
nastavovat podle požadavků na 
náklad.   

•     Flexibilní příslušenství se snadnou 
obsluhou. 

•   Přepraví až tři žebříky.   

•     Válcový mechanismus usnadňuje 
nasunutí dlouhých předmětů na 
střechu auta. 

•   Ideální pro nakládání delších 
předmětů, jako jsou žebříky, prkna 
apod. 

•   Pogumovaný válec chrání 
předměty při nakládání. 

•   Může také usnadnit nakládání 
kajaků a surfovacích prken.   

Thule Smart Rack 
784 / 785 

 ¹ Platí při použití originálního nosiče Thule. Před použitím nosiče jiného výrobce se poraďte s prodejcem produktů Thule. 

Thule Rapid System 754 Thule Rapid System 757

Patky střešních nosičů

Důmyslná univerzální patka střešního 
nosiče pro vozy s předinstalovanými 
montážními body. 

Elegantní snížená univerzální 
patka střešního nosiče pro vozy 
s předinstalovanými montážními body 
nebo integrovanými podélníky. 

Nejbezpečnější a nejexkluzivnější 
patka pro vozy bez podélníků 
a montážních bodů. 

Ve světě nejvíce prodávaná patka pro 
vozy s bežným rozměrem střešních 
podélníků. 

Univerzální elegantní patka, která 
vyhovuje nejširšímu spektru rozměrů 
podélníků. Univerzální a snadno použitelný 

kompletní nosič pro vozy s podélníky.  

Klasický střešní nosič pro vozy 
s odtokovými žlábky. 

Patky střešních nosičů jsou baleny po čtyřech kusech, nosné tyče po dvou kusech.

Patky střešních nosičů Patky střešních nosičů
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Díky našemu vytrvalému testovacímu programu jsme 
se ujistili, že střešní boxy zůstanou pevně na voze, ať 
se stane cokoli. Střešní boxy jednoduše pojmou váš 
náklad, snadno se připevňují, jsou neustále tvarově 
modifikovány, aby vyhovovaly měnícímu se designu 
automobilů. Jsou vzhledově velmi přitažlivé. 

Nejlepší boxy
        ve své třídě
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Technologie a funkce

Oboustranné otvírání 
Umožňuje otevřít box z obou stran pro usnadnění 
montáže, nakládání a vykládání. Standardně u boxů 
Thule Excellence, Thule Dynamic a Thule Atlantis.

Centrální zamykání 
Patentovaný uzamykací systém – klíč lze vyjmout 
pouze v případě, že jsou všechny uzamykací body 
zavřené. Standardně u všech boxů Thule s bočním 
otvíráním.

Maximální přístup k zadním dveřím 
Díky umístění střešního boxu více vpředu nebudete 
prostor k plnému otevírání zadních dveří omezen.

Cargo Cargo

Nabízíme vám nejkompletnější řešení pro přepravu nákladu 
na světě. Každý box Thule je konstruován tak, aby měl 
dlouhou životnost, byl atraktivní na pohled a byl vybaven 
praktickými funkcemi, které šetří váš čas. A protože 
trváme na bezpečnostních standardech, které překonávají 
požadavky mezinárodních norem, můžete cestovat s klidem. 
Je samozřejmé, že i přes ohromnou kapacitu našich boxů 
a tašek existuje řada věcí, které raději vozíte uvnitř vozu. Pro 
tyto potřeby představujeme naši novou řadu produktů pro 
převoz předmětů v interiéru vozu, které vám umožní mít vše 
uspořádané a uklizené, ať uvnitř, nebo venku.

Protiskluzová podložka
Integrovaná podložka s protiskluzovým povrchem pro 
lepší zabezpečení nákladu. Je standardem u řady Thule 
Excellence a Thule Dynamic.

Možnost složení
Umožňuje složení pro snadné uskladnění a minimální 
požadavek na prostor. Je standardem u řady Thule 
Ranger.

Zvýšená kapacita 
Nastavitelné nosné tyče pro upevnění dalšího nákladu 
na koš nosiče. Jsou standardem u řady Thule 
Xperience.

Technologie difuzéru
Pokročilá aerodynamika s podélnými vzduchovými 
kanálky a spoilery na dně boxu, minimalizují odpor 
vzduchu, hlučnost a vibrace.Standardně u boxů Thule 
Excellence a Thule Dynamic.

Barva se dvěma tóny 
Exkluzivní design s jedinečnou dvoutónovou barevnou 
kombinací vyrobený pomocí technologie „inmold“. Je 
standardem u řady Thule Excellence.

Power-Click
Patentovaný předinstalovaný rychloupínací systém pro 
bezpečné upevnění s integrovaným indikátorem utažení. 
Standardně u boxů Thule Excellence a Thule Dynamic.
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NEW NEW

 Thule Excellence 

•    Výjimečný design v jedinečné dvojtónové barevné kombinaci.
•   Patentovaný systém Power-Click umožňující rychlé a bezpečné uchycení 

jednou rukou.  
•   Oboustranné otevírání pro snadné upevnění, naložení a vyložení. 
•  Centrální uzamykací systém a klíč s pohodlným uchopením. 
•  Pokročilá aerodynamika s technologií difuzéru a spoilery. 
•   Maximální přístup k zadním dveřím automobilu díky umístění boxu více 

vpředu.  
•   Potah víka chrání box před poškrábáním a prachem během skladování. 
•   Vnitřní a vnější madla usnadňují otevírání a zavírání.    
•  Neklouzavá podložka s protiskluzovým povrchem pro lepší zabezpečení 

nákladu.

Thule Excellence

 Centrální zamykání 

 Originální dvojtónová barevná kombinace. Objem: 520 litrů. 
Velikost: 218 x 94 x 40 cm. 

 Oboustranné 
otevírání  

 Technologie difuzéru  Max. přístup k zadním 
dveřím 

 Ochrana víka 

 Velikost a barva 

– světově nejexkluzivnější 
střešní box

 Power-Click 

Střešní boxy

Střešní boxy

Střešní boxy

Protiskluzová 
podložka
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NEW

NEW NEW

Barvy

Lesklá černá. Thule Atlantis 780 a 900.

Lesklá stříbrná. Thule Atlantis 200, 600, 780 a 900.

Thule Atlantis 200. Objem: 440 litrů. Velikost: 175 x 82 x 45 cm.

Thule Atlantis 600. Objem: 340 litrů. Velikost: 190 x 63 x 41 cm.

Thule Atlantis 780. Objem: 480 litrů. Velikost: 196 x 78 x 44 cm.

Thule Atlantis 900. Objem: 650 litrů. Velikost: 235 x 90 x 46 cm.

Thule Atlantis 

•  Prostorný aerodynamický tvar boxu nabízí velkou stabilitu,  
snížený odpor vzduchu, hlučnost a vibrace. 

•  Patentovaný systém Power-Grip umožňující rychlé a bezpečné  
uchycení jednou rukou. 

•  Centrální uzamykací systém a klíč s pohodlným uchopením.
•  K dispozici ve čtyřech velikostech a lesklém stříbrném provedení.  

Atlantis 780 a 900 také k dispozici v lesklé černé barvě.

Centrální zamykáníOboustranné otevíráníPower-Grip

– prostorný, s mnoha 
inteligentními funkcemi

Thule Atlantis

Barvy

Max. přístup k zadním 
dveřím

Technologie difuzéruOboustranné 
otevírání 

Power-Click Centrální zamykání

Thule Dynamic

Thule Dynamic
Velikosti Velikosti

Protiskluzová 
podložka

Střešní boxy

– Představujeme sportovní, aero-
dynamický a elegantní střešní box.

•   Nový aerodynamický desing kopírující tvarem střechu vašeho vozu a skvěle ladící 
s moderním designem automobilů

•   Patentovaný systém Power-Click umožňující rychlé a bezpečné upevnění jednou 
rukou

•  Oboustranné otevírání pro pohodlnou montáž, nakládání a vykládání
•  Centrální bezpečnostní uzamykací systém s klíčem umožňujícím snadné uchopení
•  Propracovaná aerodynamika s užitím technologie difuzorů a spoilerů
•   Maximální přístupnost zadních dveří vozu díky posunutí boxu směrem vpřed
•  Vnější madla pro pohodlné otevírání a zavírání
•  Protiskluzová podložka pro bezpečnější  zajištění nákladu

Provedení s titanovým leskem Boxy Thule Dynamic 800 a 900

Lesklé černé provedení Boxy Thule Dynamic 800 a 900

Box Thule Dynamic 900. Objem: 520 litrů Rozměry: 235 x 94 x 35 cm

Box Thule Dynamic 800. Objem: 420 litrů Rozměry: 206 x 84 x 34 cm

Střešní boxy
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Barvy

Velikosti

Držák lyží do boxů Thule 
Chcete lyže přepravovat bezpečně a stylově? Doporučujeme použít 
držák lyží do boxů umožňuje spořádanou přepravu lyží uvnitř boxu. 
Stačí, když vyberete držák lyží pro model vašeho boxu (viz technické 
údaje na straně 40-41.)

Thule Pacific
– funkční box pro všechny 
vaše potřeby

Systém Thule jednoho klíče
Neobtěžujte se s mnoha 
různými klíči,  pořiďte si systém 
Thule jednoho klíče pro všechny  
produkty Thule.

Zvedák boxů Thule Boxlift 571
Se zvedákem Thule boxlift lze střešní box snadno zvednout ke 
stropu garáže. Toto zvedací zařízení lze použít i pro kajaky 
a surfovací prkna.

Thule Go Pack Set 8006
Tato sada obsahuje tři tašky Go Pack 8002 a jednu tašku Go Pack Nose 8001.
Navrženo pro střešní box Thule.

•  Snížené dno zajišťující nižší odpor vzduchu, hlučnost a vibrace.
•  Patentovaný rychloupínací systém Fast-Grip – veškerá manipulace  

z vnitřní části boxu.
•  Jednostranné otvírání.
•  Centrální uzamykací systém.
•  Dostupné v pěti praktických velikostech a stříbrnošedé barvě.  

Boxy Pacific 200, 600 a 700 také v antracitové barvě.

Thule Pacific 

Fast-Grip Jednostranné otvírání Centrální zamykání

Thule Pacific 500. Objem: 330 litrů. Velikost: 226 x 55 x 37 cm.

Stříbrnošedá. Thule Pacific 100, 200, 500, 600 a 700.

Antracitová. Thule Pacific 200, 600 a 700.

Thule Pacific 700. Objem: 460 litrů. Velikost: 232 x 70 x 40 cm.

Thule Pacific 600. Objem: 340 litrů. Velikost: 190 x 63 x 39 cm.

Thule Pacific 200. Objem: 460 litrů. Velikost: 175 x 82 x 45 cm.

Thule Pacific 100. Objem: 370 litrů. Velikost: 139 x 90 x 39 cm.

Příslušenství ke střešním boxům

Adaptér Thule do T-drážky 
Máte-li nosné tyče s T-drážkou a nechcete nic 
upevňovat okolo tyče, toto je elegantní řešení. 
Je také určen pro použití na originální střešní 
nosiče s T-drážkou dodané s automobilem již 
z výroby.

Střešní boxy Střešní boxy
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Thule Ranger

Velikosti

•  Skládací pro snadnou přepravu a skladování – ve sbaleném stavu jej 
snadno uložíte do kufru auta.

•  Rychloupínací systém Easy-Snap usnadňuje upevnění boxu bez  
použití nářadí.

•  Je vyroben z nepromokavého materiálu se svařovanými švy 
a utěsněným zipem s integrovaným zámkem.

•  Součástí balení je speciální taška pro uložení sbaleného boxu 
(Thule Ranger 90).

•  Nosnost až 50 kg.
•  Rozšířitelné části se zipy umožňují upravit prostor podle velikosti  

nákladu (Thule Ranger 500).
•  Součástí balení jsou držáky lyží pro bezpečnou přepravu  

(Thule Ranger 500).
•  Barvy: Černá/stříbrošedá.

Snadné uskladnění     
Model Thule Ranger vyžaduje minimální skladovací 
prostor - můžete jej dokonce uložit do skříně.

Lze jej nést pod paží
Speciálně navržená taška velmi zajednodušuje 
přenášení boxu kamkoli potřebujete.    

Snadné rozbalení
Položte jej jen na nosič, rozbalte a upevněte. A můžete 
nakládat!

Thule Ranger 90. Objem: 340 litrů. 
Velikost: 110 x 80 x 40 cm.

Speciální taška
Pro uložení sbaleného boxu (Thule Ranger 90).

Rozšířitelná část
Zipy umožňující rozšířit prostor podle velikosti nákladu 
(Thule Ranger 500).

Thule Ranger 500. Objem: 300 litrů. 
Velikost: 190 x 50 x 30 cm.

Držák lyží 
Bezpečné uspořádání lyží s přiloženými držáky lyží 
(Thule Ranger 500).

Easy-Snap
Rychloupínací systém pro snadnou montáž.

– skládací řešení pro snadné 
uskladnění

Skládací střešní boxy

Skládací střešní boxy

Skládací střešní boxy
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•  Stabilní hliníkové provedení. 
•  K dispozici ve třech velikostech.
•  Síť Thule a tašky Thule Go jako volitelné příslušenství.

•  Robustní, sestavený z lehké trubkové oceli.
•  Posuvné nosné tyče umožňují uchycení nosičů jízdních  

kol, lyží a vybavení pro vodní sporty na koš.
•  Včetně spoileru pro lepší aerodynamiku.
•  Hladká, černá povrchová úprava.
•  Síť Thule a tašky Thule Go jako volitelné příslušenství.

Nosné tyče
Posuvné nosné tyče 
umožňují uchycení 
dalšího příslušenství.

Spoiler
Je vybaven spoilerem 
pro lepší aerodynamiku.

Thule Nomad 834 
Prostorný vak z měkkého, 
nepromokavého materiálu  
s integrovanými popruhy pro 
zajištění v přepravním koši. 
Pokud není používán, může 
být složen do speciálního 
obalu. 104 x 86 x 44 cm.

Síť Thule
Elastická, s deseti posuvnými 
háčky. Ideální příslušenství pro 
přepravní koše Thule.  
K dispozici ve dvou velikostech:  
Č. položky 595, 80 x 80 cm.  
Č. položky 595-1, 130 x 90 cm.

•  Moderní a aerodynamická konstrukce z odolného hliníku.
•  Velká kapacita, široké příčky.
•  Šest posuvných ok pro uchycení popruhů nebo sítě a 

snadné zajištění nákladu.
•  K dodání ve dvou velikostech.
•  Uzamykatelný

Thule Xpedition 

Thule Xplorer 

Thule Xperience 

Příslušenství přepravních košů

Přepravní koše Přepravní koše

Přepravní koše
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Thule EasyBase

•  Nosič kol lze snadno rukou upevnit  
k systému EasyBase – není nutné  
žádné nářadí.

•  Pro kola všech velikostí, jejich 
kombinací lze získat kapacitu  
až pro 3 kola.

•  Snadné nakládání a pevné  
uchycení kol.

•  Model 948-1 je určen pro jedno 
kolo.

•  Model 948-2 je určen pro dvě kola.

Thule EasyBike 
948-1/948-2

•  Koš lze snadno rukou upevnit  
k systému EasyBase – není nutné  
žádné nářadí.

•  Velké rozměry – ideální pro 
přepravu čehokoli od sekačky po  
pytle s listím.

•  Vhodný pro velký, vlhký nebo 
špinavý náklad.

Thule EasyBasket 948-3

•  Základna vyrobená ze silných kovových trubek.
•  Patentované spojení je vhodné pro všechny typy tažných zařízení, nejsou 

nutné žádné úpravy. 
•  Tyč ve tvaru U snadno složíte pro uskladnění.
•  Produkt je možné doplnit o příslušenství Thule EasyBase.
•  Nosnost 60 kg.

•  Box lze snadno rukou upevnit  
k systému EasyBase – není nutné  
žádné nářadí.

•  Odolný zavazadlový box, který 
nabízí 420 litrů přídavného  
prostoru.

•  Je ideální, pokud chcete střechu 
auta použít pro přepravu jiného 
nákladu nebo když chcete přepravit 
velký náklad, který vyžaduje 
ochranu.

•  Lze jej upevnit také k modelu Thule  
BackPac 973.

Thule BackUp 900

•  Taška se upevňuje přímo na nosič 
EasyBase pomocí popruhů.  
Není nutné žádné nářadí.

•  Její rozměry jsou 110 x 55 x 53 cm. 
Ideální pro sportovní vybavení atd.

•  Je vyrobena z nepromokavého 
materiálu s podlepenými  
švy a zipem s integrovaným 
zámkem.

•  Součástí je speciální úložný vak.

Thule EasyBag 948-4

Začněte s řešením EasyBase – a upravte si jej podle svých potřeb

– flexibilní přepravní řešení se 
čtyřmi funkcemi v jedné

Systém zadních nosičů

Systémy zadních nosičůSystémy zadních nosičů
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Thule Cargo Duffel

•  S kapacitou 27/41/64 litrů je obsah uspořádaný a nepohybuje se. 
Průsvitné panely pro rychlou identifikaci obsahu. 

•  Díky drátěné konstrukc zůstává organizér otevřený během nakládky 
a vykládky. 

•  Ucha pro snadné přenášen

•  Originální design s nízkým profilem. 
•  Průsvitné panely pro rychlou identifikaci obsahu. 
•  Určen pro uložení propojovacích kabelů a dalších předmětů  

pro údržbu a bezpečnost (sněhové řetězy atd.) v minimálním  
prostoru.

• Ucha a popruhy pro snadné přenášení.

Horizontální organizér kufru Thule 8018Thule malý/střední/velký organizér kufru 
8019/8020/8021

Řešení do interiéru vozu Řešení do interiéru vozu

– přesune vaše vybavení 
na požadované místo.

Vak Thule 8022/8023 pro malý nebo velký náklad

•  Připravte se na své další velké dobrodružství! Tyto pevné přepravní 
vaky o objemu 38 nebo 70 litrů slouží k uspořádání, uložení a pře-
pravě vašeho vybavení.

• Nepromokavé materiály a odolná spodní část z polyuretanu.

•  Boční držadla pro uchopení a zip pro snadný přístup při uložení do 
střešního boxu Thule.

•  Velký otvor se zipem na vrchní straně vaku umožňuje snadné uložení 
bot, helem, horolezeckého vybavení a dalších velkých předmětů.

Řešení do interiéru vozu
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Thule Go Pack Set

 Thule Go Box 8005 

•     Dvě oddělení usnadňují praktické 
uspořádání v zavazadlovém prostoru nebo 
doma, taška je velmi univerzální. 

•   Skládací – snadné uložení, když produkt 
nebudete používat. 

•  Lze složit pro použití pouze jedné přihrádky.
•   Ve složeném stavu má tloušťku pouhých 

30 mm. 
•   Velikost (cm): 61 x 34 x 31   

Thule BikeCase 836

•     Kufr pro uložení jednoho silničního nebo 
horského kola. 

•   Obsahuje: 2 kusy pěnového materiálu, 
1 plastovou fólii, 1 velký obal, 1 tašku na nářadí, 
1 chránič řetězu/rámu. 

•   Vnitřní rozměry (cm): 114 x 74 x 24 
•   Vnější rozměry (cm): 119 x 77 x 26   

 Thule Go Pack 8002 

•    Vodě odolné dno chrání obsah. 
•   Ramenní popruh a ucha pro snadnou 

manipulaci. 
•   Velikost (cm): 61 x 33 x 31  

•    Taška navržená speciálně pro zmenšený 
prostor přední části střešních boxů. 

•   Vodě odolné dno chrání obsah. 
•   Ramenní popruh a ucha pro snadnou 

a pohodlnou manipulaci. 
•   Velikost (cm): 61 x 42 x 28  

 Thule Go Pack Nose 8001 

• Tato sada obsahuje tři tašky Go Pack 8002 a jednu tašku Go Pack Nose 8001.
Navrženo pro střešní box Thule.

• Vklouzne mezi sedadlo a středový panel. 

• Zůstane na svém místě díky inovační klínové  
 konstrukci.

• Velikost A4 s malými kapsami na doklady, 
 pera atd.  

Organizér na doklady 
k automobilu 8015

• Upevňuje se k přednímu sedadlu pomocí  
 bezpečnostního pásu. 

• Ve stylu aktovky pro snadné přenášení. 

• Sklopná přední kapsa pro rychlý přístup 
 k malým elektronickým přístrojům a dalším  
 předmětům. 

• Velikost pro dokumenty a až 16" laptop.

Organizér na přední sedadlo 
Thule 8016

Organizér na stínítko Thule 8012
• Upevňuje se ke stínítku háčkem a popruhy 
 s oky.

• Obsahuje patentované sklopné zrcátko.

• Sklopná kapsa pro telefony, elektronické 
 přístroje nebo otvírač garážových vrat.

• Několik kapes.

• Důmyslná kapsička pro uchycení na   
 větrací otvor.

• Snadný přístup k malým předmětům
 a elektronickým přístrojům.

Kapsička Thule Catch-all 8010Taška na odpadky Thule 8014
• Visí přes opěradlo sedadla nebo na jiných  
 příhodných místech s nastavitelným 
 popruhem. 

• Se samouzavíracím vrškem jsou odpadky 
 skryté a interiér vozidla čistý. 

• Vložku koše lze utírat a čistit, rozlité tekutiny  
 neuniknou.

Závěsný organizér na opěradlo 
Thule 8017

• Snadno se upevňuje nastavitelným 
 popruhem k opěradlu předního sedadla. 

• Závěsná zkosená konstrukce zajišťuje řidiči  
 přístup k obsahu. 

• Nastavitelná kapsa pro láhev s vodou.

• Ucha pro snadné přenášení.

Malý organizér Thule 8013
• Vklouzne mezi sedadlo a středový panel. 

• Zůstane na svém místě díky inovační klínové  
 konstrukci.

• Určen pro snadný přístup k malým 
 elektronickým přístrojům, nabíječkám,
  mincím a jiným předmětům.

• Zatížená základna. 

• Udrží telefon nebo zařízení GPS ve vodorovné
 poloze pro snadný přístup. 

• Je pohodlně usazen v prostoru přístrojové desky   
 vozidla.

Organizér elektroniky Thule 8011

Řešení do interiéru vozu Řešení do interiéru vozu
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Název Thule Excellence Thule Dynamic Thule Atlantis Thule Pacific Thule Ranger

800 900 200 600 780 900 100 200 500 600 700 90 500

Rozměry (cm) 218x94x40 206x84x34 235x94x35 175x82x45 190x63x41 196x78x44 235x90x46 139x90x39 175x82x45 226x55x37 190x63x39 232x70x40 110x80x40 190x50x30

Vnitřní rozměry (cm) 205x85 180x70 208x80 165x76 180x58 185x73 223x84 130x86 165x76 215x50 180x58 225x62 105x75 185x45

Objem (l) 520 420 520 440 340 480 650 370 460 330 340 460 340 300

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

Max. počet párů lyží 
nebo snowboardů 6–8 5-7 6-8 5–7 4–6 5–7 6–8 - 5–7 4–5 4–6 4–6 - 3–4

Montážní systém Power-Click Power-Click Power-Grip Fast-Grip Easy-Snap

Otvírání Oboustranné Oboustranné Oboustranné Jednostranné Oboustranné Oboustranné Jednostranné Postranní/zezadu Jednostranné

Dual-Force • • • • • • • • • • • •

Držák lyží Příslušenství
694900

Příslušenství 
694800

Příslušenství 
694900

Příslušenství 
694600

Příslušenství 
694800

Příslušenství 
694900

Příslušenství 
694800

Příslušenství 
694500

Příslušenství 
69460

Příslušenství 
694700 Součást balení

Popruhy • • • • • • • • • • • • • •

Centrální zámek • • • • • • • • • • • • Zacvakávací

Pro aerodynamické tyče¹ • • • • • • • • • • • • • •

Pro čtyřhranné tyče • • • • • • • • • • • • • •

Schválení TÜV/GS • • • • • • • • • • • • • •

Splňuje normy City Crash • • • • • • • • • • • • • •

Max. délka carvingových lyží (cm) 200 180 205 155 175 180 220 - 155 210 175 220 - 185

Barva Exkluzivní 2tónová 
lesklá černá/titanová 

metalíza (6119)

Leská titanová 
/6128T

Černá lesklá 
/6128B

Leská titanová 
/6129T

Černá lesklá
 /6129B

Lesklá stříbrná/
660

Lesklá stříbrná/
666

Lesklá stříbrná
/679

Lesklá černá/
679B

Lesklá stříbrná/
680

Lesklá černá/
680B

Stříbrošedá/
6311

Stříbrošedá/
6312

Antracitová/ 
6312A

Stříbrošedá/
6315

Stříbrošedá/
6316 

Antracitová/ 
6316A

Stříbrošedá/
6317 

Antracitová/ 
6317A

Černá/
stříbrošedá 

6011

Černá/ 
stříbrošedá 

6035

Název Thule EasyBase Thule EasyBike Thule BackUp Thule EasyBasket Thule EasyBag

948 948-1 948-2 900 948-3 948-4

Rozměry (cm) 120x60x78 147x57x70 126x56x11 110x55x53

Max. počet kol 1 2

Nosnost (kg) 60 17 2x17 50 60

Hmotnost (kg) 15 1,6 3,2 14 6 4

Schválení TÜV/EuroBE • • • • • •

Splňuje normy City Crash • • • • • •

Různé Zadní světla. Uzamkne nosič k 
vozu pomocí zámku 957.

Při použití modelů 948-1 
a 948-2 je možné přepravit 
3 kola. Pro rámy rozměrů 

(mm) 20-70. Pro kola všech 
rozměrů. Uzamkne kolo 

k nosiči s příslušenstvím 526.

Objem (l) 420. 
Otevírání vzadu. Montážní
systém 80 mm U-profil.

Barva šedá.

Objem (l) 315. 
Včetně popruhů. 

Lepené švy a utěsněný zip 
s integrovaným zámkem.

Název Thule Xpedition Thule Xplorer Thule Xperience

820 821 713 714 715 828

Rozměry (cm) 79x128 99x158 85x132 85x93 104x132 112x99

Zámek • • Příslušenství 538 Příslušenství systém jednoho 
klíče

Pro aerodynamické tyče¹ • • S adaptérem 878 •

Pro čtyřhranné tyče • • • • • •

Schválení TÜV • • • • • •

Různé Hliníkový. Upevňovací body nastavitelné 
do nosiče podle délky i šířky. 

Síť Thule a tašky Thule Go
 jako volitelné příslušenství

Hliníkový. Upevňovací body nastavitelné
do délky podle nosiče.

Síť Thule a tašky Thule Go 
jako volitelné příslušenství

Se spoilerem a dvěmi 
čtyřhrannými tyčemi. 

Síť Thule a tašky Thule Go
 jako volitelné příslušenství

Vyberte si barvu 
střešního boxu.

 Dvojtónová černá lesklá/titanová metalíza 

 Lesklá černá 

 Lesklá stříbrná 

 Antracitová 

 Stříbrošedá 

 Střešní boxy 

Easy 
Base

 Přepravní 
koše 

 ¹ Platí při použití originálního nosiče Thule. Před použitím nosiče jiného výrobce se poraďte s prodejcem produktů Thule. 

 ¹ Platí při použití originálního nosiče Thule. Před použitím nosiče jiného výrobce se poraďte s prodejcem produktů Thule. 

Technické údajeTechnické údaje

Lesklá titanová
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Pro někoho opravdová svoboda neznamená 
nic víc než dvě kola na rovné a prázdné cestě. 
Tiché plachtění podél mělčin, napětí v žilách při 
horolezeckém výstupu a skoro dětské vzrušení při 
rychlém sjezdu – vyplatí se počkat na každou míli. 
Pro jiné svoboda začíná daleko od cest a představuje 
zablácené tváře a bušící srdce připravené ujet další 
kilometr. Důvod může být jakýkoli, při jakémkoli 
počasí však existuje jediný cíl: svoboda.

   Osvoboďte své
nohy a vaše mysl je      
  bude následovat.
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Inteligentní uchycení k tažnému zařízení
Originální uchycení, které snadno zajistíte k tažnému 
zařízení jednoduchým pohybem jednou rukou.

Samonastavovací
Automatické polohování kola, umožňuje jeho opření  
o držák rámu při zajišťování.

Systém Thule jednoho klíče 
Neobtěžujte se s několika různými klíči, pořiďte si systém 
Thule jednoho klíče pro všechny produkty Thule.  

BikeBike

Oceňované nosiče kol Thule usnadňují cestu ke 
svobodě. Nabízíme produkty pro jakýkoli typ vašeho 
dvoukolového přítele, od horských kol po elektrokola, 
od cyklokrosových kol po kola na dojíždění. Máme 
v nabídce více nosičů kol než ostatní - nosiče do vozu, 
na střechu, na zadní dveře vozu nebo montované na 
tažné zařízení. Nosiče se snadno montují, skladují a jsou 
univerzální. Nabízíme také celou řadu příslušenství pro 
uspokojení jakýchkoli potřeb. 

Funkce sklopení
Nosič lze sklopit pod velkým úhlem pro snadné 
otevření i těch největších zadních dveří. Integrovaná 
zarážka brání kontaktu kol se zemí.

Možnost složení
Nosič lze snadno složit a uložit třeba i v zavazadlovém 
prostoru.

Utahovací přezky
Pásky s utahovacími přezkami pro pohodlné připevnění 
kol.

Inovativní zadní světlo s LED diodami
Inovativní a exkluzivní světla s LED diodami 
využívající nejnovější technologie

Jedinečný odnímatelný držák rámu
Tato funkce velmi usnadňuje a urychluje upevnění vašeho 
kola, zvláště pokud nakládáte větší počet kol.

Nakládací rampa 
Odnímatelná nakládací rampa pro snadné nakládání 
a vykládání kol. 

Technologie a funkce
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•  Zvednutý držák rámu zůstává ve svislé poloze, což usnadňuje  
naložení kola. 

•  Žlábek pro pláště umožňuje automatickou fixaci jízdního kola.  
Při jeho upevňování se bude opírat o držák rámu.

•  Veškeré nastavování a zajišťování se provádí pohodlně a rychle  
otočením kolečka na úrovni výšky střechy auta.

•  Rychloupínací pásky lze nastavit pro různé velikosti ráfků a plášťů,  
takže vaše kolo bude vždy uchyceno pevně a bezpečně.

•   Pohodlný systém pro rychlé a snadné upevnění na čtyřhranné tyče  
a aerodynamické tyče (součástí jsou adaptéry do T-drážky).

•  Lehké a elegantní provedení z hliníku
•  Nosič lze snadno připevnit na kteroukoli stranu střechy.
•  Možnost uzamknutí kola k nosiči kol a nosiče kol ke střešnímu nosiči.
•  Je vhodný pro rámy o průměru až 100 mm.
•  Přepraví kolo do hmotnosti 20 kg.

Thule ProRide 591

Thule ProRide 

Držák rámu
Při správném nastavení držáku 
rámu je kolo uchyceno pevně  
a bezpečně.

Rychloupínací popruhy
Pevně drží kola na místě. 
Nastavitelné pro pláště a ráfky 
různých velikostí.

Samonastavovací
Po umístění kol do žlábků se 
jízdní kolo automaticky zasune do 
připraveného držáku rámu. 

Upevňovací kolečko
Úprava a zajištění se provádí 
otočením kolečka na úrovni výšky 
střechy.

Nosiče na střechu

Ať jste nebo nejste profesionální jezdec, pravděpodobně 
tak chcete vypadat. A nic nevyvolává dojem profesionálního 
cyklisty více než náš nosič kol Thule ProRide. Ano, je 
elegantní a stylový, ale co víc, je také prakticky konstruován. 
Lze jej upevnit přímo na váš střešní nosič Thule s minimální 
námahou a stejně snadno do něj upevníte své kolo. A protože 
jste za kolo utratili spoustu peněz, chcete mít jistotu, že je 
v bezpečí. A to opravdu je. Nosič Thule ProRide je velmi 
robustní a můžete si být jisti, že kolo zůstane pevně uchycené 
i přes všechny záludnosti, které vás na cestě čekají.



48 49

NEW

•       Snadno nastavitelný zaklapávací úchyt pro všechny typy vidlic. 
•   Vhodný i pro kola s kotoučovou brzdou. 
•   Nastavitelný rychloupínací popruh pro zadní kolo pro pláště a ráfky 

různých rozměrů. 
•   Integrovaný adaptér pro kola s 20mm osami. 
•   Lehká a praktická hliníková konstrukce. 
•   Rychlá a snadná montáž bez volných dílů. 
•   Uzamykatelné – kolo k nosiči, nosič kola ke střešnímu nosiči.     
•   Pohodlný systém pro rychlé a snadné upevnění na čtyřhranné tyče a 

aerodynamické tyče (součástí jsou adaptéry do T-drážky).

 Thule OutRide 561 

Integrovaný adaptér 561-1
Pro model Thule OutRide – pro kola 
s 20mm osami.

 Rychloupínací popruhy 
 Drží pevně zadní kolo na místě. 
Nastavitelné pro pláště a ráfky 
různých velikostí. 

Zaklapávací úchyt
Snadné uchycení všech typů vidlic.

Thule OutRide
– snadný, profesionální a stylový

 Thule FreeRide 532 

Thule Weel Bag 563 XL   
 Polstrovaný obal vysoké kvality, 
který chrání kolo během přepravy 
a uskladnění. Vnitřní kapsa na 
malé nářadí apod. 
Pevné nylonové ucho. 
Skvělý doplněk 
nosiče Thule 
OutRide. Pro 
velikosti kol do 
29”/ø 74 cm. 

Držák předního kola  
Thule 545-2 
  Nová verze držáku předního 
kola se standardní osou. 
Vhodný i pro kolo 
s kotoučovou brzdou. Ideální 
doplněk nosiče Thule OutRide. 
Lze jej složit. Je vhodný pro 
aerodynamické i čtyřhranné 
tyče. 

 Thule BikeCase 836 
 Kufr pro uložení jednoho 
silničního nebo horského kola. 
Obsahuje 2 kusy pěnového 
materiálu, 1 plastovou fólii, 
1 velký obal, 1 tašku na nářadí, 
1 chránič řetězu/rámu. 
Vnitřní rozměry (cm): 
114 x 74 x 24. 
Vnější rozměry (cm): 
119 x 77 x 26. 

 Držák na zeď Thule 9771  
 Pro praktické skladování kol 
a nosičů kol. Nosnost 40 kg.  

 Držák rámu 
 Držák rámu s rychlozámkem, 
vhodný pro rámy většiny velikostí. 

 Rychloupínací popruhy 
 Pevně drží kola na místě. 
Nastavitelné pro pláště a ráfky 
různých velikostí. 

Thule FreeRide

Integrovaný adaptér
Pro model Thule OutRide – pro 
kola s 15mm osami.

 Systém Thule jednoho klíče 
 Neobtěžujte se s několika různými 
klíči, pořiďte si systém Thule jednoho 
klíče pro všechny produkty Thule.  

Bike - Nosiče na střechu Bike - Nosiče na střechu

 Příslušenství nosičů kol  Příslušenství nosičů kol 

– moderní, dynamický a funkční.

• Nový dynamický design se zahnutými trubkami.

• Nová exkluzivní titanová barva.
• Nové držáky kol pro snadnější nakládání.
• Držák rámu s rychloupínákem je vhodný pro většinu rámů až do rozměru 
 80 mm.
• Možnost uzamknutí kola k nosiči kol a nosiče kol ke střešnímu nosiči.
• Pásky pro rychlé upevnění. Nastavitelné pro pláště a ráfky různých velikostí.
•  Pohodlný systém pro rychlé a snadné upevnění na čtyřhranné tyče 

a aerodynamické tyče.
•  Volitelné příslušenství: adaptéry do T-drážky (889-2 pro upevnění do 

T-drážky hliníkových tyčí).
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Thule EuroClassic G6 LED

Jedinečný odnímatelný držák rámu
Značně usnadňuje a urychluje upevňování rámů kol, 
obzvláště při nakládání více kol.

Lze sklopit
Lze jej sklopit pod širokým úhlem, aby byl umožněn 
přístup i k těm největším zadním dveřím. Zarážka 
zabraňuje kontaktu kol se zemí.

Inteligentní spojení s tažným zařízením
Ergonomická páka pro uchycení k tažnému zařízení 
jednou rukou, což vyžaduje malou sílu a zajišťuje 
vysokou stabilitou.

Bike - Nosiče montované na tažné zařízení Bike - Nosiče montované na tažné zařízení

Nosiče montované na tažné zařízení

– náš exkluzivní, stabilní a kapacitně 
rozšiřitelný nosič.

•  Exkluzivní světla s LED diodami a nadčasový design dávají nosiči výjimečný 
vzled. 

• Má nosnost až 25 kg na jedno kolo, a umožňuje tak přepravu elektrokol.

• Pásky s utahovacími přezkami pro pohodlné připevnění kol.

•  Nový vylepšený systém uchycení k tažnému zařízení jednou rukou což 
vyžaduje malou sílu a zajišťuje vysokou stabilitu.

•  Nový systém sklopení pomocí nožního pedálu pro snadný a pohodlný 
přístup do kufru. Integrovaná zarážka brání kontaktu kol se zemí. 

•  Široký úhel sklopení umožňuje otevření i velmi velkých zadních dveří 
(například u vozu VW T5) i při převozu čtyř kol.

•  Držáky rámů umožňující demontáž a snadnou manipulaci se systémem 
rychlého upevnění pro pohodlné nakládání.

• Lze uzamknout nosič k tažnému zařízení a kola k nosiči.

•  Široké držáky kol s větší roztečí umožňují přepravu robustních kol s velkým 
rozvorem.

• Je vhodný pro všechna kola a rozměry ráfků.

• Zvyšte kapacitu nosiče G6 o jedno kolo pomocí adaptéru Thule  
 EuroClassic G6 9281. Je vhodný pro všechna kola a rozměry ráfků.

•  Volitelný adaptér Thule Off-Road 9042 pro vozy s rezervním kolem na 
zadních dveřích (zabírá místo jednoho kola).

•  Volitelná nakládací rampa Thule Loading Ramp 9152 velmi usnadňuje 
nakládání kol.

Snadné nakládání

Sklápění ovládané nohou
Pohodlný nožní pedál chrání vaše záda a zabraňuje 
ušpinění rukou.

Nakládací rampa
Praktická odnímatelná rampa pro snadné 
nakládání a vykládání kol.

Inovativní zadní světlo s LED diodami
Inovativní a exkluzivní světla s LED diodami 
využívající nejnovější technologie
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Nakládací rampa
Praktická odnímatelná 
rampa pro snadné 
nakládání a vykládání 
kol.

Inteligentní spojení 
s tažným zařízením 
Ergonomická páka pro 
uchycení k tažnému 
zařízení jednou rukou, 
což vyžaduje malou 
sílu a zajišťuje vysokou 
stabilitu.

Jedinečný 
odnímatelný 
držák rámu
Tento nosič velmi 
usnadňuje a urychluje 
upevnění rámu vašeho 
kola, zvláště pokud 
nakládáte větší počet 
kol.

Sklápění ovládané 
nohou
Pohodlný nožní pedál 
chrání vaše záda 
a zabraňuje ušpinění 
rukou.

Možnost sklopení
Nosič lze sklopit 
ve velkém úhlu pro 
usnadnění otevření 
i těch největších 
zadních dveří.  
Integrovaná zarážka 
brání kontaktu kol se 
zemí.

• Nadčasový a elegantní design.

• Hmotnost pouhých 12,3 kg (pro 2 kola) je výsledkem použití hliníku 
 a dalších lehkých materiálů s vysokou pevností.

• Popruhy na kola s přezkami pro pohodlné upevnění kol.

• Ergonomická páka pro uchycení k tažnému zařízení jednou rukou, což  
 vyžaduje malou sílu a zajišťuje vysokou stabilitou.

• Inteligentní naklápění nožním pedálem pro snadný a pohodlný přístup do  
 kufru (s naloženými koly).

• Odnímatelné a snadno nastavitelné držáky rámu s rychloupínacím  
 systémem pro pohodlné nakládání.

• Nosič kol je uzamykatelný k tažnému zařízení a kola jsou uzamykatelná   
 k nosiči.

• Vysouvatelné/nastavitelné držáky kol a světel umožňují přepravu kol  
 s velkým rozvorem.

• Větší vzdálenost mezi držáky kol pro více prostoru mezi koly.

• Široký úhel naklonění umožňuje otevřít i velmi velké zadní dveře.

• Snadno se skládá naplocho pro jednoduché skladování, vejde se do  
 většiny kufrů aut.

• Vhodný pro všechny velikosti kol.

• Volitelný adaptér Thule Off-Road 9202 pro automobily s rezervním kolem  
 na zadních dveří (zabírá místo jednoho kola).

• Volitelná nakládací rampa Thule Loading Ramp 9151 velmi usnadňuje  
 nakládání kol.

•  Pomocí páky pro rychlé upevnění lze uchytit nosič ke kouli tažného 
zařízení několika otočeními.

• Ručně ovládané sklápění pro snadný přístup do kufru.

• Možnost uzamknutí nosiče i kol.

• Odnímatelné držáky kol s měkkými pásky.

• Stabilní držáky rámů pro rámy o průměru až 70 mm.

• Lze složit pro snadné uložení, vejde se do většiny kufrů.  

• Přepraví 2 kola

Thule EuroRide   940Thule EuroWay G2  920/922

Thule EuroWay G2 Thule EuroRide
– elegantní, lehký a kompaktní prvotřídní nosič – kompaktní, sklopný a stabilní nosič kol



9906
7-to-13 Pin Adapter

510-0083
120x120 mm
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•     Velmi odolný a pevný nosič kol pro montáž na tažné zařízení. 
•  Pohodlné upevnění k tažnému zařízení pouhým 

zavřením páky – jeden pohyb jednou rukou.
•  Vhodný pro všechny velikosti kol.
•  Snadno se skládá a skladuje.
•  Ideální pro těžší kola, např. elektrická kola, kola Pedalec 

a sjezdová kola.
•   Funkce naklápění ovládaná nohou umožňuje přístup do kufru. 

 Thule EuroPower  915 

 Lze sklopit 
 Pro snadný přístup do kufru. 
Zarážka zabraňující kontaktu 
kol se zemí. 

 Naklápění ovládané nohou 
 Jednoduchá funkce naklápění 
pomocí nohy umožňuje rychlý 
a snadný přístup do kufru. 

 Inteligentní spojení 
s tažným zařízením  
 Jednoduché upevnění 
k tažné mu zařízení stlačením 
páky dolů. 

 Nakládací rampa 
EuroPower 9151 
 Pohodlná odnímatelná 
rampa pro snadné 
nakládání a vykládání kol. 

Thule EuroPower
– speciálně vyroben pro těžká, 
elektrická nebo sjezdová kola

•   Odnímatelné držáky rámu se snadnou 
manipulací usnadňují naložení kol. 

•   Uzamykatelný – kola k nosiči, nosič k tažnému zařízení. 
•   Přepraví až 2 kola. (2 x 30 kg) 
•  Větší vzdálenost mezi držáky kol pro více prostoru 

mezi koly.
•   Volitelná nakládací rampa Thule 9152 velmi usnadňuje nakládání kol.   

Thule EuroClick G2
– nemáte tažné zařízení na hybridním nebo 
kompaktním automobilu? Žádný problém!
 Thule EuroClick G2 919 

  Tento inovativní nosič kol (založený na nosiči Thule 
EuroWay G2) je tvořen dvěma částmi:

1.  Příčným nosníkem se zásuvkou pro připojení 
k automobilu, který obsahuje sadu kabelu s 13-pinovým 
konektorem (montáž provádí autoservis)

2.  Nosiče kol Thule EuroClick G2 919 s úchytem na tažné 
zařízení, který se zapojí přímo do zásuvky na voze.

  Řešení nosiče kol pro vozidla, která neumožňují vlečení, 
ekologicky šetrná, ekologická nebo hybridní vozidla. 
Příklad: Toyota Prius,Toyota IQ, Suzuki Alto, Ford Ka, 
Citroën C1 atd.. Tyto automobily neumožňují vlečení 
přívěsů nebo karavanů. Nosič Thule EuroClick G2 lze 
použít také pro jiná vozidla vybavená odnímatelným 
systémem Thule.

• Kompatibilní s odnímatelným tažným zařízením Thule.

• Snadno se složí a uskladní.

• Nosič uzamykatelný k vozu.

• Posuvný držák rámu pro snadné nakládání.

• Přepraví až dvě kola.

• Praktická, nohou ovládaná funkce naklopení umožňuje snadný přístup do kufru
 i s naloženými koly.

• Pásky na uchycení kol s přezkami pro pohodlné, rychlé a bezpečné zajištění kol.

• Viz průvodce nosičů Thule nebo webová stránka www.thule.com, kde 
 naleznete seznam doporučených vozů.

 Adaptér Thule 9772 pro kola 
 Speciální ochrana pro silniční a horská kola. Umisťuje se mezi 
popruh a ráfek. Chrání ráfek horského kola a pomáhá zajišťovat 
kola silničních kol. 

 Adaptér rámu kola Thule 981/982 
 Pro maximální usnadnění upevnění kol nestandardních rámů, kol BMX 
i dámských kol. Produkt 981 je určený pro nosiče se zavěšenými koly 
a produkt 982 pro nosiče se stojícími koly. 

 Kabelový zámek Thule 538 
 180cm ocelový kabel s plastovou ochranou, se kterým 
uzamknete téměř všechno. S ochranou zámku. 

 Zámek Thule 526/527 
 Příslušenství pro nosiče kol s upevněním na zadní dveře. 
Uzamkne držák rámu. Č. položky 526, 2balení. Č. položky 
527, 4balení. 

 3. brzdové světlo Thule 9902 
 Příslušenství pro automobily v případě, že 
nosič kol zakrývá zadní světla automobilu. 
Speciálně určen pro produkty montované na 
zadní dveře nebo rám kola. 

 Příslušenství nosičů kol 

 Zámek Thule 957 
 Slouží k uzamčení nosiče Thule EasyBase 948 k tažnému 
zařízení. 

 Systém Thule jednoho klíče 
 Neobtěžujte se s několika různými klíči, pořiďte 
si systém Thule jednoho klíče pro všechny 
produkty Thule. 

 Adaptér Thule 9906 
 Pokud je automobil vybaven 7pólovou elektrickou zásuvkou, 
prostřednictvím tohoto adaptéru můžete používat produkty 
Thule se 13 póly. 

 Adaptér Thule 9907 
 Pokud je automobil vybaven 13pólovou elektrickou zásuvkou, 
prostřednictvím tohoto adaptéru můžete používat produkty 
Thule se 7 póly.  
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 Vyvýšená pozice 
 Nebudou zakryta zadní světla a registrační 
značka. 

 Jedinečný odnímatelný držák rámu 
 Značně usnadňuje upevňování rámů kol, 
obzvláště při nakládání více kol. 

 Rychloupínací popruhy 
 Pevně drží kola na místě. Nastavitelné 
pro pláště a ráfky různých velikostí. 

 Potřebujete přepravit jedno či dvě kola navíc? 
Použijte adaptér 973-23 a 973-24 
 S adaptérem 973-23 se kapacita nosiče Thule BackPac 
rozšíří ze dvou na tři kola a s adaptérem 973-24 ze tří na 
čtyři kola. 

 Thule BackUp 900 
 Box Thule BackUp je odolný 
box rozšiřující prostor vozidla 
o objem 420 litrů. Dokonalý 
pro montáž na nosič Thule 
EasyBase a Thule BackPac. 

•     Vysoké umístění znamená, že nebudou zakryta zadní světla 
a registrační značka. 

•   Odnímatelné a snadno nastavitelné držáky rámů.  
•   Montážní kit upravuje nosič pro různé modely vozidel.  
•   Pojme až dvě kola, při použití adaptéru tři nebo čtyři kola.  
•  Pro snadné uložení a manipulaci lze složit.
•  Nosič lze často použít i po výměně automobilu (může být zapotřebí 

nový montážní kit).
•  Vysouvatelné držáky kol.
•  Pro zvýšenou ochranu jsou všechny části v kontaktu s vozem a koly 

pogumovány.
•  Kola uzamykatelná k nosiči, nosič uzamykatelný k automobilu 

pomocí zámku Thule Lock 567   
•   Seznam doporučených vozů  naleznete v průvodci nosičů Thule nebo 

na www.thule.com.  

Bike - Nosiče s montáží na zadní dveře Bike - Nosiče s montáží na zadní dveře

Thule BackPac 973
– nosič pro vyvýšenou montáž na zadní 
dveře s možností rozšíření kapacity

 Rozšiřte kapacitu a fl exibilitu nosiče BackPac 973 

Nosiče na zadní dveře
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•     Snadná montáž na zadní dveře pomocí jedinečného zaklapávacího 
systému a patentovaného uzamykacího mechanismu.  

•  Zvýšená poloha zajišťuje viditelnost zadních světel a registrační značky u 
většiny automobilů.

•   Pogumované držáky rámů. 
•     Nastavitelné rychloupínací popruhy drží kola pevně na místě.  
•   Lze rychle složit – snadné uložení.  
•   Přepraví až dvě kola. 
•  Vysouvatelné držáky kol.
•  Pogumování a pěnová pryž na částech, které jsou v kontaktu s vozem.
•  Kola uzamykatelná k nosiči.
•   Viz průvodce nosičů Thule se seznamem doporučených vozů.       

 Thule ClipOn High 9105/9106 

 Zaklapávací úchytný systém 
 Velmi snadná montáž a zajištění nosiče 
na zadních dveřích. 

 Skládací 
 Lze rychle složit – snadné uložení.  

Thule ClipOn High
– rychloupínací a skládací nosič kol

Bike - Nosiče s montáží na zadní dveře Bike - Nosiče s montáží na zadní dveře

 Thule InDoor 

•  Nejbezpečnějším způsobem je přeprava kola uvnitř auta.
•  U některých aut lze zvýšit kapacitu na tři kola přidáním adaptéru 

Thule Indoor 593.  
•   Viz průvodce nosičů Thule se seznamem doporučených vozů.   

 Thule InDoor 592 

– Der Träger für den Innenraum.
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Název Thule ProRide Thule FreeRide Thule OutRide

591 532 561

Max. počet kol 1 1 1

Nosnost (kg) 20 17 17

Upevnění kola Rám/kolo Rám/kolo Přední vidlice/zadní kolo

Pro rámy rozměrů (mm) O průměru až 100* O průměru 22–70* Vše

Pro kola všech rozměrů Vše Vše Vše

Samonastavovací držák rámu •

Nastavitelné rychloupínací popruhy 
pro kola • • •

Zámek pro uchycení kola k nosiči • • •

Zámek pro uchycení nosiče  
ke střešnímu nosiči • • •

Montáž na pravou nebo  
levou stranu • • •

Pro aerodynamické tyče Thule • • •

Pro čtyřhranné tyče • • •

Adaptér pro T-drážku (20 x 20 mm)¹ Součástí balení 889-2 Součástí balení

Adaptér pro T-drážku (20 x 23 mm)¹ 889-1 889-3 889-3

Schválení TÜV • • •

Splňuje normy City Crash • • •

Různé Hliníkový. Velmi snadná montáž. 
*Kulaté rámy 22-80 mm, 

oválné rámy 80 x 100 mm.

*Oválný rám,  
max. 65 x 80 mm.

Hliníkový. Vhodný i pro kola s 
kotoučovou brzdou. Součástí je 

i adaptér pro  
vidlice s 20mm osou.

Střešní  
nosiče kol

Název Thule
BackPac

Thule 
ClipOn High

Thule
Indoor

973 9105 9106 592

Max. počet kol

2 (3 s adaptérem 
973-23,  

4 s adaptéry 973-23 
+ 973-24)

2 2 2 (3 sadaptérem 
593)

Nosnost (kg) 60 30 30

Hmotnost (kg) 14 10 11

Upevnění nosiče S montážním kitem Zaklapávací 
montážní systém

Uvnitř 
automobilu

Pro rámy rozměrů (mm) 22-80 22-80 Všechny

Pro kola všech rozměrů Všechny Všechny Všechny

Držák rámu s pryžovou vrstvou • • •

Odnímatelné držáky rámů • • •

Montáž kol na nastavitelné držáky Popruhy Rychloupínací 
popruhy

Zámek pro uchycení kola k nosiči • • •

Zamčení nosiče k vozidlu Příslušenství 567

Přistup do kufru s namontovaným 
nosičem a koly • • • •

Schválení TÜV • • • •

Různé Umístění, které 
nezakryje zadní 

světla ani registrační 
značku.

Nezakrývá zadní světla ani  
registrační značku. 

Je k dispozici 3. brzdové světlo 9902.

Hliníkový. 
Pro upevnění uvnitř 

vozu.

Podrobnosti o modelech pro různé automobily najdete v průvodci nosičů.

Nosiče kol 
na zadní dveře

Název Thule EuroClassic G6 LED Thule EuroPower Thule EuroWay G2 Thule EuroRide Thule EuroClick G2

928 929 915 920 922 940 919

Max. počet kol
2 (3 s 

adaptérem 
928-1)

3 (4 sadaptérem 
928-1) 2 2 3 2 2

Nosnost (kg) 51 60 60 46 51 36 40

Max. hmotnost kola (kg) 25 25 30 24 24 20 20

Vzdálenost kol (cm) 20 20 25 19 19 17 19

Použitelný s nakládací rampou 
9151 • • • • • •

Rozměry (cm) 137x48 137x65 118x63 102 x 55 102 x 73 105 x 58
14

102 x 55

Hmotnost (kg) 16 19 18 12 15 17

Pro rámy rozměrů (mm) 22-80 22-80 22-80 22-80 22-80 20-70 22-80

Montáž kola na nastavitelné 
držáky Utahovací přezky Rychlé upínání Utahovací přezky Rychlé upínání Přezky

Odnímatelné držáky rámů • • • • • •

Zámek pro uchycení kola k 
nosiči • • • • • Příslušenství 526/527 •

Zamčení nosiče k vozidlu • • • • • • •

Naklápění s koly Nožní pedál Nožní pedál Nožní pedál Ručně ovládané Nožní pedál

Pro automobily s vnějším
rezervním kolem

S adaptérem 9042
na rezervní kolo

S adaptérem 9042
na rezervní kolo

S adaptérem 9202
na rezervní kolo

S adaptérem 9202
na rezervní kolo

Zadní světla LED • • • • •

Napájecí zástrčka 13 pólů (7 pólů s adaptérem 9906) 13 pólů (7 pólů s 
adaptérem 9907) 13 pólů (7 pólů s adaptérem 9907) 7-pinový konektor (13-pinový ko-

nektor s nástavcem 9907)
13 pólů (7 pólů s 
adaptérem 9906)

Schválení TÜV/euroBe • • •
•

•

Splňuje normy City Crash • • • • • •

Různé Je k dispozici 3. brzdové světlo 
9902. *Max. hmotnost kola pro 

adaptér 
9081 je 15 kg

Použití v kombinaci se 
sadou příčného nosníku. 

Viz návod Thule.

Nosiče kol  
na tažné 
zařízení
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Voda. Má v sobě něco, co nás nutí ke zklidnění při 
pouhém pohledu na ni. Můžeme to nazvat primitivním 
nebo mystickým myšlením, ale také jinak, jak budete 
chtít. Jediné co víme je, že je mnohem zábavnější 
hodit na vodu kajak. Proto nezáleží na tom, zda 
dáte přednost plavení po nedotčených potocích 
nebo podél severozápadního pobřeží Aruby. Naše 
bezpečné nosiče vám pomohou dostat se bezpečně, 
snadno a stylově tam a zpět i s vaším vybavením.  
Adrenalin si šetřete na vodu. 

Vrhněte se
  do vody.
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Technologie a funkce

Vezměte si s sebou příslušenství
Multipurpose nosič Thule 855 přepraví až tři vesla, 
pádla atd.

Polstrované přezky
Pryžová výstelka okolo přezky popruhu chrání kajak 
a automobil před poškrábáním během upevňování 
a přepravy.

Sklopný
Nosič Hull-a-Port Pro 837 lze sklopit směrem k nosné 
tyči, pokud jej nepoužíváte, čímž snížíte odpor vzduchu 
a zvětšíte prostor.

Popruhy Thule
Pevné, nastavitelné popruhy Thule pro bezpečnou 
přepravu s pevností v tahu 300 kg.
Č. položky 521, 1 x 275 cm
Č. položky 524, 2 x 275 cm
Č. položky 522, 1 x 400 cm
Č. položky 523, 2 x 400 cm
Č. položky 551, 2 x 600 cm

Podložky Thule 5603 pro windsurfi ng
Vinylem pokryté podložky pro vše od prken po malé 
lodě. Lze je velmi dobře využít jako distanční podložky 
při přepravě několika prken.

Organizér popruhů Thule
Příslušenství, které slouží k uspořádání popruhů – 
významně šetří čas i úsilí. Včetně silného popruhu 
s pevností v tahu 300 kg.
Č. položky 521-1, popruh 275 cm.
Č. položky 522-1, popruh 400 cm.

Hydroglide
Zadní podpěry nosiče kajaků Hydroglide jsou potaženy 
plstí pro snadnější nakládání.

Potřebujete zvedák?
Se zvedákem Thule Boxlift 571 lze střešní box snadno 
zvednout ke stropu garáže. Toto zvedací zařízení lze 
použít i pro kajaky a surfovací prkna.

Thule Quick Draw 838
Ideální pro zajištění přídi a zádi plavidla. Stačí jen 
zaháknout systém Thule Quick Draw za vozidlo a loď, 
trhnout a je vše připraveno. Prodává se v sadě po dvou 
kusech.

Water Water

Doplňky

Ať už máte rádi cokoli, dopravíme vaše vybavení 
bezpečně na požadované místo. Naše geniální nosiče 
šetří vaši energii pro situace, kde je opravdu potřebná, ať 
už jde o kajaky, kánoe, surfová prkna nebo wakeboardy. 
Pro boj s přírodními živly.
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Sklopný
Nosič Hull-a-Port Pro 837 lze sklopit směrem k nosné tyči, 
pokud jej nepoužíváte, čímž snížíte odpor vzduchu a zvětšíte 
prostor.

Ochranné polstrování
Podložky s velmi silnou 
vrstvou plsti chránící trup.

Thule Hull-a-Port Pro •   Lze jej složit na úroveň střešního nosiče, takže není nutné jej odmontovat  
před vjezdem  do garáže (Hull-a-Port Pro 837). 

•  Je pevný a nenáročný na prostor. 
•  Podložky s velmi silnou vrstvou plsti chránící trup.
•  Silné popruhy drží kajak pevně na místě.
•  Pryžová podložka okolo přezky popruhu chrání kajak a automobil před 

poškrábáním během upevňování a přepravy.
•  Snadná montáž.
•  Je schválen pro přepravu kajaků do 45 kg.

Thule Hull-a-Port Pro / Hull-a-Port 835-1

Water Water

Thule Hull-a-Port Pro – je pro snadnou montáž jedinečný nosič 
kajaků. Jeho chytře řešená sklápěcí a prostorově úsporná 
konstrukce umožňuje naložit na střechu více, a protože jej 
lze po použití složit, nebudete jej muset při vjíždění do garáže 
demontovat. Dodává se se silnými popruhy, které loď pevně drží, 
a silnými plstěnými podložkami pro dokonalou ochranu vašeho 
kajaku.
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•  Pro přepravu vesel, pádel, stěžňů apod. do průměru 10 cm. 
•  Integrovaný kabelový zámek pro zajištění příslušenství.
•  Pojme až tři vesla, pádla apod.
•  K dispozici ve dvojbalení.

•  Speciálně určeno pro surfovací prkna.
•  Prkno je uloženo v měkké, pryžové kolébce. 
•  Zajištění popruhy. 
•  Přepraví až dvě prkna.

•  Vyvinuto surfaři pro surfaře.
•  Tradiční produkt Thule používaný windsurfaři  

a surfaři po celém světě. 
•  Zajištění popruhy. 
•  Je určen pro jedno prkno a dva stěžně.
•  Model 533 je určen pro čtyřhrannou tyč a 

model 833 pro aerodynamickou tyč.
•  Ochranné polstrování součástí balení.

•  Dokonalé přizpůsobení tvaru kajaku.
•  Čtyři nastavitelné pryžové podpěry, které drží kajak během 

přepravy pevně na místě. 
•  Silné popruhy drží kajak pevně na místě.
•  Pryžová podložka okolo přezky popruhu chrání kajak  

a automobil před poškrábáním během upevňování a přepravy.
•  Lze použít se čtyřhrannými i aerodynamickými tyčemi.

•  Naložení může snadno provést jen jedna osoba.
•  Plstěné podpěry usnadňují nakládání. Kajak stačí jen nasunout 

na střechu auta.
•  Pevné popruhy a nastavitelné pryžové podpěry na předním 

držáku drží kajak pevně na místě.
•  Pryžová ochrana přezky popruhu chrání kajak a automobil před 

poškrábáním během upevňování a přepravy.
•  Lze použít se čtyřhrannými i aerodynamickými tyčemi.

Thule Hydroglide 873

Přepravte své kajaky, kanoe, surfovací 
prkna a vybavení k vodě.

Název Thule 
Hull-a-Port 

Pro

Thule 
Hull-a-Port

Thule nosič 
kajaků

Thule
Hydroglide

Thule nosič 
kajaků

Thule nosič 
kánoí

Thule nosič 
windsurfovacích 

prken

Nosič 
prken Thule 
WaveSurf

Thule Multi-
Purpose

837 835-1 874 873  520-1 579 533 833 832 855

Nosnost 1 kajak 1 kajak 1 kajak 1 kajak 2 kajaky 1 kánoe 1 windsurf. prkno + 
2 stěžně

1–2 surfovací 
prkna 1–3 vesla

Délka popruhu (cm) 2x275 2x275 2x400 2x400  2x275 2x400 2x275 2x275 2x180 2x35

Pryžová ochrana 
přezky • • • •  • • • •

Vhodný pro stěžně 
všech rozměrů • • Až do průměru 

10 cm.

Pro jiná plavidla Surfovací prkno 
nebo malá loď

Surfovací prkno 
nebo malá loď

Surfovací prkno 
nebo malá loď Malá loď Surfovací prkna Například 

stěžně

Zámek Příslušenství 
538

Příslušenství 
538

Příslušenství  
538

Příslušenství 
538  Příslušenství 

538 Příslušenství 538 Příslušenství 
538 •

Pro aerodynamické 
tyče¹ •* •* • • • • •* •*

Pro čtyřhranné tyče • • • • • • • • •

Schválení TÜV • • • • • • • • •

Různé *Montáž 
okolo tyčí, 

nezasunuje se 
do T-drážky.

*Montáž 
okolo tyčí, 

nezasunuje se 
do T-drážky.

*Montáž 
okolo tyčí, 

nezasunuje se 
do T-drážky.

Water Water

Nosiče  
pro vodní 
sporty

¹ Platí při použití originálního nosiče Thule. Před použitím nosiče jiného výrobce se poraďte s prodejcem produktů Thule

Nosič kajaků Thule 874

Nosič Thule Wave Surf 832

Nosič windsurfovacího prkna  
Thule 533/833

Nosič kajaku Thule 520-1 

Nosič Thule Multipurpose 855

•  Umožňuje naložení 1-2 kajaků. 
•  Součástí je pásek 2 x 275 cm.
•  Ochrana přezky z polypropylenu. 
•  Je vhodný také pro malé lodě nebo surfová 

prkna. 
•  Lze použít se čtyřhrannými i aerodynamickými 

tyčemi.



W
inter

Co může být lepšího než klouzání po čerstvém 
prašanu? Zvuk, který vydává, když se rozprašuje 
za vámi, rozmazaný obraz stromů, kolem kterých 
prosvištíte, nevyhnutelné pády? Toto jsou nejlepší 
dny našeho života. Proto dojeďte včas, bezpečně 
a stylově s použitím našich odolných a stylových 
nosičů.  Poslední na svahu platí rundu.

Čas ponořit
     se do toho
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Výsunvný
Nosič lyží lze jednoduchým úkonem vysunout, abyste 
mohli lyže naložit a vyložit, aniž byste se museli 
natahovat přes střechu automobilu.

Extra velká tlačítka 
Extra velká tlačítka usnadňují otevření nosiče lyží, 
dokonce i v rukavicích.

Uzamykatelné
Uzamkněte si lyže k nosiči lyží a nosič lyží ke střešnímu 
nosiči.

Nosič Thule Snowpro Uplifted je vyvýšen o 30 mm pro 
přepravu lyží s vyšším vázáním.

Vezměte své přátele
Nosič Thule Xtender pojme až šest párů lyží nebo čtyři 
snowboardy.

Buďte styloví
Exkluzivní aerodynamický design v hliníku 
(Thule Xtender a Deluxe).

Systém Thule jednoho klíče
Neobtěžujte se s několika různými klíči, obstarejte si 
jeden klíč na všechny produkty Thule.

Technologie a funkce

Winter Winter

Naše nosiče lyží představují inteligentní řešení s jednoduchou 
montáží, snadným nakládáním a vykládádním za každého počasí. 
Jsou zvýšené tak, aby zabránili poškrábání střechy, s možností 
rozšíření pro přidávání věcí na poslední chvíli a jsou vybaveny 
velmi velkými ovládacími prvky umožňujícími manipulaci 
i v rukavicích. Naše nosiče lyží jednoduše dávají smysl. 
Šetřete si dobrou náladu na svahy.

Větší výška

Doplňky

Sada Go Pack Set 8006
Sada čtyř kusů obsahující tři sady Go Pack 8002 
a jeden kus Go Pack Nose 8001. Dokonale pasuje do 
vašeho střešního boxu Thule.      
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•  Tyto nosiče již prověřily tisíce lyžařů z celého světa. 
•  K dispozici ve třech velikostech pro tři až šest párů 

lyží nebo dva až čtyři snowboardy. 

Thule Snowpro 745/746/747

Thule Snowpro Uplifted 748

•  Pro lyže s vysokým vázáním
•  Pojme až čtyři páry lyží nebo dva 

snowboardy.

Zvýšený o 30 mm

•  Nosič se vysunuje, což usnadňuje nakládání a vykládání. 
•  Pro usnadnění nakládání a vykládání lze nosič vysunout, takže se  

nemusíte natahovat na střeše s rizikem, že si znečistíte oděv nebo  
poškrábáte automobil.

•  Exkluzivní hliníková aerodynamická konstrukce. 
•  Zvýšená konstrukce zabraňující poškození střechy vysokým vázáním.
•  Extra velká tlačítka usnadňují otevření nosiče lyží.
•  Pojme až šest párů lyží nebo čtyři snowboardy.

•  Exkluzivní hliníková aerodynamická konstrukce. 
•  Nastavitelná výška – ochrana střechy před poškozením vysokým vázáním. 
•  Extra velká tlačítka usnadňují otevření nosiče lyží.
• K dispozici ve třech velikostech až pro šest párů lyží nebo čtyři snowboardy. 

Thule Xtender 739

Thule Deluxe 726/727/740

Výškově 
nastavitelný
Ochrana střechy 
před poškozením 
vysokým vázáním. 

Název Thule
Xtender

Thule
Deluxe

Thule
Snowpro

Thule Snowpro 
Uplifted

739 740 726 727 745 746 747 748

Max. počet párů lyží nebo 
snowboardů 6/4 3/2 4/2 6/4 3/2 4/2 3+3/2+2 4/2

Ložná plocha (cm) 60 30 40 60 30 40 30+30 40

Extra velké tlačítko • • • •

Široké pryžové chrániče • • • • • • • •

Prostor pro vysoká vázání • • • • •

Uzamčení lyží v nosiči • • • • • • • •

Uzamčení nosiče lyží ke 
střešnímu nosiči • • • • • • • •

Pro aerodynamické tyče¹ • • • • S adaptérem 
888

S adaptérem 
888

S adaptérem 
888

S adaptérem
887

Pro čtyřhranné tyče • • • • • • • •

Schválení  TÜV • • • • • • • •

Různé Hliníkový. 
Výsuvný pro snadnější 
nakládání a vykládání.

Hliníkový. 
S adaptérem lze vyvýšit o 25 mm. 

Nelze zvednout při
upevnění na aerodynamické tyče.

Zvýšen o 30 mm, 
prostor pro vyšší 

vázání.

Winter Winter

Nosiče  
lyží

Výsuvný
Nosič lyží lze jednoduchým úkonem 
vysunout, abyste mohli lyže naložit  
a vyložit, aniž byste se museli 
natahovat přes střechu automobilu.

Extra velká tlačítka
Extra velká tlačítka 
usnadňují otevření 
nosiče lyží, dokonce  
i v rukavicích. 

¹ Platí při použití originálního nosiče Thule. Před použitím nosiče jiného výrobce se poraďte s prodejcem produktů Thule.


