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Dobrodružství je slovo, které má bezpočet význa-

mů. Členové týmu Thule Adventure Team toto slovo 

vyjadřují svým vlastním způsobem. Účastní se několika 

nejnáročnějších dobrodružných soutěží pořádaných po 

celém světě. 

Jejich vášeň se nazývá prostě – všestranný sport. Je to činnost, 
která zahrnuje řadu různých disciplín, jako jsou pádlování, horo-
lezectví a přespolní běh. Každá jednotlivá soutěž je kombinací 
několika disciplín a často probíhá po dobu 10 až 11 dnů. Jinými 
slovy je to extrémní zkouška vytrvalosti, sebeovládání a dlouhé, 
těžké týmové práce. Tým Thule Adventure Team byl sestaven 
v roce 2009. Od té doby již měl několik příležitostí předvést 
své schopnosti. Nejúžasnější výkon pak tento tým podal v roce 
2011, kdy zvítězil na mistrovství světa pořádaném v drsné příro-
dě v australské Tasmánii. Tento úspěch se členům týmu téměř 
podařilo zopakovat i na mistrovství v roce 2012, kdy však i přes 
další nepředstavitelné úsilí skončili na druhém místě. 

V NEJNÁROČNĚJŠÍCH PODMÍNKÁCH

Tým Thule Adventure Team při soutěžích používá různé dru-
hy výstroje, například kola a kajaky. I když je přeprava tohoto 
vybavení poněkud rozdílným úkolem ve srovnání s vlastními 
soutěžemi, vždy vyžaduje spolehlivá řešení pro manipula-
ci s nákladem. Tým používá při cestách ke startovní čáře 

nosiče, střešní boxy a úložné vaky Thule. Podle našeho názoru 
neexistuje lepší způsob testování našich produktů v reálných 
podmínkách. 

POD NEPŘETRŽITÝM ZATÍŽENÍM

Reálné, avšak extrémní prostředí jsme vytvořili také v našem 
zkušebním středisku. V něm napodobujeme všechny možné 
druhy počasí, teploty a terénní podmínky, se kterými se lze 
venku setkat. Výrobky jsou zde vystavovány teplotám – od 
ledového severního chladu až po teplo žhnoucí pouště, 
dlouhodobému působení intenzivního ultrafialového záření, 
účinkům solné komory při zkoušení odolnosti vůči korozi, 
několika tlakovým zkouškám a zkouškám nosnosti. Na závěr 
výrobky vystavujeme účinkům vibračního stroje, který simuluje 
dvě cesty kolem světa uskutečněné během méně než jednoho 
týdne, jako i odpovídající namáhání po celou dobu životnosti. 

VYTVÁŘÍME VLASTNÍ STANDARDY

Naším cílem je překonávat u všech nových výrobků dosavadní 
omezení. I když jsme si za své hlavní poslání stanovili zjedno-
dušovat váš aktivní život prostřednictvím našich průběžně ino-
vovaných výrobků, zůstává bezpečnost důležitější než všechny 
ostatní vlastnosti. Překonáváme bezpečnostní standardy a 
budeme v tom i nadále pokračovat. Považujeme to za jediný 
způsob, jak si zachovat vedoucí světové postavení v oblastech 
bezpečnosti a odolnosti. 

 Na výpravách za 
dobrodružstvím
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THULE CREW

Členové našeho týmu účastnícího se dobrodružných 
soutěží nejsou jediní, kdo testuje výrobky značky Thule. 
Rozšířili jsme spolupráci s jednotlivci, kteří rádi podávají 
výkony vysoce překračující úroveň, která je považována 
za běžnou. Tito vybraní špičkoví sportovci jsou členy 
skupiny, kterou nazýváme Thule Crew. Jeden z nich dosáhl 
rekordu při surfování, kdy překonal dosud největší vlnu 
v historii tohoto sportu. Další uskutečnil první seskok 
z lyžařské základny na hoře Matterhorn ve Švýcarsku. Třetí 
je jedním z nejznámějších lyžařů v alpských disciplínách 
všech dob. Naše výrobky jsou zárukou jejich – a také vaší – 
bezpečnosti.

Matthias Giraud.
Lyžování/base jum-
ping. Uskutečnil první 
seskok z lyžařské 
základny na hoře 
Matterhorn.

Eva Nyström.
Triatlon. Mistryně 
světa v duatlonu pro 
rok 2012.

Garrett McNamara.
Surfování/pádlování 
na surfu. Držitel 
rekordu získaného 
překonáním dosud 
největší vlny při 
surfování.

Niccolo Porcella.
Pádlování na surfu/
kitesurfing. Ikona 
vodních sportů a 
kitesurfingu.

Chris Van Dine.
Cyklistika. Proslulý 
dobrodruh a hvězda 
soutěží Gravity. 

Flo Orley.
Snowboard. Držitel 
druhého místa v sou-
těži Freeride World 
Tour 2011.

Tim Johnson.
Cyklistika. Šestinásob-
ný vítěz mistrovství 
USA.

Svět značky Thule
Nahlédněte do světa značky Thule. Náš široký 
sortiment výrobků, průvodce Fit Guide, nástroj k 
vyhledávání prodejců a další užitečné informace – 
to vše je k dispozici na našich webových stránkách. 
Můžete nás také navštívit na Facebooku nebo 
se nechat inspirovat naším kanálem na portálu 
Youtube. 

www.thule.com
www.facebook.com/thulebringyourlife
www.youtube.com/thulebringyourlife

Jenny Rissveds.
Cyklistka. Držitelka 
zlaté medaile z mist-
rovství Evropy 2013.

Lindsey Vonn.
Závodnice v alpském 
lyžování. Mistryně 
světa a olympijská 
vítězka.

Pedro Olivia.
Kajakář, který na své 
lodi zdolal zatím nej-
vyšší vodopád – 38 m.

Yoshitaku Nagasako.
Cyklista. Slavný 
a výjimečný jezdec 
kategorie BMX.

Thule Adventure 
Team. 
Kombinace různých 
disciplín. Vítězný tým 
z mistrovství světa 
v adrenalinových sou-
těžích 2011 a 2013.
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Nejrychlejší způsob, jak 
se vydat na cestu
Protože se rodina v průběhu času rozrůstá a protože stále chceme trávit 

hodně času v přírodě, máme pocit, že se vnitřní prostor vozidla zmenšuje. 

Dostatek prostoru pro nová dobrodružství můžeme získat třeba tak, že 

budeme vybavení a další potřebné věci vozit na střeše automobilu.

Začněte výběrem nosiče, který vyhovuje vašim potřebám. Střešní nosič 

Thule je vhodným základním vybavením pro převážení každého nákladu. 

Navíc na něj můžete snadno montovat příslušenství vhodná k různým úče-

lům. Stačí pouze několik jednoduchých úkonů a můžete vyrazit na cestu.
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VLASTNOSTI

1  Inovovaný systém Thule SlideBar usnadňuje nakládání těžkých předmětů, a 
protože se vysouvá mimo karoserii, chrání váš vůz před poškozením a vás před 
ušpiněním. 2  Systém Thule WingBar Edge umožňuje univerzální montáž díky 
použití teleskopických patek, které jsou na každé straně nastavitelné v rozsahu 
až 50 mm. 3  Už se vám nestane, že byste doma zapomněli potřebné nářadí – je 
zabudováno ve většině systémů nosičů Thule. 4  Majitelům systémů vybavených 
T-drážkami poskytuje toto příslušenství elegantní alternativu k upevňování jakýchkoli 
předmětů utažením okolo tyče. 5  Jestliže se již nechcete potýkat s několika 
různými klíči, přejděte na jednoklíčový systém Thule. Získáte tak jeden klíč pro 
všechny výrobky Thule. Dodává se v sadách obsahujících 4, 6, 8 a 12 zámků. Další 
informace naleznete na stránkách www.thule.com.
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Thule WingBar Edge
Pokud se vaše potřeby související s převážením vybavení na střeše 
automobilu čas od času mění a vy přesto chcete, abyste tuto mož-
nost měli stále k dispozici, je nejdokonalejším řešením systém Thule 
WingBar Edge. Mimořádně nízký profil a montáž v těsné blízkosti 
střechy zlepšují vzhled vašeho vozu i tehdy, kdy nosič nepoužíváte. 
Systém Thule WingBar Edge je současně bezpečný a v podstatě 
bezhlučný. 

DALŠÍ INFORMACE NALEZNETE NA STRANĚ 14.

Thule WingBar
Chcete nosnou tyč často používat, a proto ji nechat namontova-
nou na svém automobilu i tehdy, kdy ji nepoužíváte? Nejvhodnější 
volbou může být lehká hliníková tyč Thule WingBar. Tyč má vyšší 
nosnost, a přesto nezpůsobuje v podstatě žádné zvýšení hlučnosti. 
Její T-drážka vám umožňuje využít celou šířku tyče a snadnou mon-
táž příslušenství k upevňování přepravovaného nákladu. 

DALŠÍ INFORMACE NALEZNETE NA STRANĚ 15.

1: K čemu nosič potřebujete?
Každý den, občas nebo pouze příležitostně? Máte těžké, nebo lehké vybavení? Máme nosiče pro všechny účely. 
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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

Thule SlideBar
Jestliže budete přepravovat sportovní vybavení, jako jsou například 
 kajaky nebo jízdní kola, a pokud budete převážet rozměrný náklad 
nebo máte vysoké vozidlo, poohlédněte se po inovativním systému 
Thule SlideBar. Tyč se vysouvá na kterékoli z obou dlouhých stran ka-
roserie vozu, a umožňuje tak snadnou manipulaci s nákladem. Je vhod-
ná pro aktivní uživatele, kteří ji používají k časté manipulaci s náklady. 

DALŠÍ INFORMACE NALEZNETE NA STRANĚ 16.

Thule Professional Bar
Řemeslníci mají speciální potřeby a my pro ně máme specifickou 
nosnou tyč – robustní výrobek Thule Professional Bar s unikátní 
třídrážkovou konstrukcí umožňující současnou montáž několika 
druhů příslušenství. 

Tyč Thule SquareBar
Používáte-li nosnou tyč jen občas, ideální volbou je standardní 
systém Thule SquareBar, jehož tyče jsou vyrobeny z oceli a jsou 
potaženy černým platem, který zajišťuje odolnou povrchovou 
úpravu. 

2: Váš automobil
Nezapomínejte, že střechy automobilů 

nevypadají stejně. Vyberte si takový střešní 

nosič, který je pro váš automobil vhodný. 

Nový, jednoduchý a kompletní Průvodce 

nosiči Thule, který je dostupný na stránkách 

www.thule.com, nebo tištěný průvodce 

FitGuide dostupný u prodejců vám pomůžou 

nalézt ideální řešení šité na míru.

DALŠÍ INFORMACE O ŘADĚ THULE PROFESSIONAL 

NALEZNETE NA STRANĚ 19.
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Thule WingBar Edge
Blízko k dokonalosti – nejbezpečnější a nejtišší střešní 

nosič, nyní v nízkém provedení. Nosič Thule WingBar Edge 

vytváří pouze 6 % hluku ve srovnání se systémem Thule 

AeroBar. Jinými slovy to znamená, že je prakticky bezhlučný. 

Díky nízkému profilu a montáži v těsné blízkosti střechy 

je dosaženo ohromujícího vzhledu. Nosič rovněž zvyšuje 

bezpečnost při jízdě pod nízkými podjezdy apod. 

VLASTNOSTI

1  Univerzální montáž pomocí teleskopických nožek (50 mm 
na každé straně). 2 Nízká hmotnost. Nosič Thule WingBar Edge 
je vyroben z lehkého hliníku a umožňuje bezpečné převážení 
nákladů o hmotnosti do 75 kg. 3  Typ Thule WingBar Edge 
958X je určen pro automobily se střešními podélníky. 4  Typ 
Thule WingBar Edge 959X je určen pro automobily s předem 
nainstalovanými upevňovacími body.  Snadná manipulace 
díky předem sestavenému systému a integrovaným patkám. 

 T-drážka umožňující rychlou montáž příslušenství.  Tech-
nologie WindDiffuser™ k usměrnění proudění vzduchu.  Sys-
tém TrailEdge™ snižuje odpor vzduchu.  Snížení odporové 
síly o 55  % ve srovnání se systémem Thule AeroBar.  Schvále-
ná nosnost 75 kg podle standardu City Crash (ISO).
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Thule WingBar
Nosné tyče Thule WingBar, jejichž konstrukce je inspirována 

křídly letadla, jsou bezpečné, elegantní, aerodynamické a mi-

mořádně tiché. Ve srovnání s předchozím typem se podařilo 

snížit akustickou energii o 90  % a odpor vzduchu o 55  %. 

Kromě elegantního vzhledu mají také vysokou nosnost, která 

dosahuje až 100 kg.

VLASTNOSTI

1  Technologie WindDiffuser™ usměrňuje proudění vzduchu. 
2  T-drážka umožňuje rychlou montáž příslušenství. 3  Systém 
TrailEdge™ snižuje odpor vzduchu. 4  Systém WingPlug 
umožňuje snadný přístup k T-drážce. 5  SmartSlide™ – 
inovovaný kryt vodicí drážky s délkovou stupnicí (přihlášen 
k patentování).  Mírně zakřivený aerodynamický profil. 

 Schválená nosnost 100 kg podle standardu City Crash (ISO). 

 Lehká hliníková konstrukce.
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Thule SlideBar
Inovativní systém Thule SlideBar zjednodušuje nakládání těž-

kých předmětů. Díky možnosti vysunutí na kterékoliv dlouhé 

straně vozu mimo karoserii chrání váš vůz před poškozením 

a vás před ušpiněním. 

VLASTNOSTI

1  Vysunutí o 600 mm na obou stranách umožňuje každému 
uživateli získat přístup k celému nosiči. 2  Barevné označení 
otevřené nebo zavřené polohy přispívá k maximální bezpeč-
nosti. 3  Pogumované manipulační panely umožňují velmi 
bezpečné uchopení při vysouvání. 4  T-drážka pro snadnou 
montáž. Příslušenství nosiče se jednoduše zasouvá do potřebné 
polohy v T-drážce. 5  Svorník Thule Eye Bolt 320. Chystáte-li 
se upevnit nosič na tyče Thule SlideBar, usnadní vám použití 
výsuvné funkce svorník Thule Eye Bolt.  Automatická západ-
ka zabraňující chybné manipulaci.  Zámek na obou stranách 
umožňuje uživateli uzamknout systém proti neoprávněnému 
použití.  Vyhovuje normám City Crash pro bezpečnost 
v městské dopravě.
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Patky střešního nosiče

1  Maximální nosnost je rovna maximální hmotnosti nákladu povolené pro každý typ střešního nosiče. Pokyny týkající se maximální nosnosti 
střechy vašeho vozu vyhledejte v příručce k vozidlu a v příslušném montážním návodu vydaném společností Thule.

2  Výška patky je vzdálenost od základny patky po stykový povrch tyče. 

Poznámka: 
•  Pro určení vzdálenosti od horní strany tyče přičtěte 22 mm u tyčí Thule SquareBar, 27 mm u tyčí Thule AeroBar, 27 mm u tyčí Thule WingBar 

a 48 mm u tyčí Thule SlideBar.
•  Montážní sada pro konkrétní automobil není zahrnuta v měřené výšce.

*  Sady patek systému Thule Rapid 754 vyráběné od února 2013 budou obsahovat zámky. Další informace naleznete na obalu výrobku.

Patky střešních nosičů 
se dodávají v sadách 
po 4 kusech a tyče v 
sadách po 2 kusech.

Patky střešního 
nosiče

Patky střešního 
nosiče
Typ střechy Střešní podélníky Dešťový žlábek

Název Thule WingBar Edge Thule Rapid System Thule Rapid System Thule SmartRack Thule

958X 757 775 784/785 
794/795

951/951-2

Popis Kompletní a předem 
sestavený střešní nosič pro 

montáž v těsné blízkosti 
střechy. Je určen pro vozy 

se střešními podélníky.

Ve světě nejvíce prodávaný 
nosič pro vozy s běžným 

rozměrem střešních 
podélníků.

Univerzální, elegantní 
podélníkový nosič vhodný 

pro širokou škálu podélníků 
různých rozměrů.

Univerzální a snadno pou-
žitelný kompletní nosič pro 

podélníky.

Klasický střešní nosič pro 
vozy s dešťovými žlábky.

Nosnost (kg)1 75 100 100 75 100

Výška patky (cm)2 4,1 7,5 6,5 7,5 15

Zámek • • • • (Viz Různé) Příslušenství
527

Použitelný s tyčemi WingBar • • • (951-2)

Použitelný s tyčemi SlideBar • • • (951-2)

Použitelný s tyčemi AeroBar • • • (794/795) • (951-2)

Použitelný s tyčemi SquareBar • • • (784/785) • 

Je nutná montážní sada

Schválen zkouškou TÜV • • • • •

Vyhovuje normám City Crash • • • •

Různé Kompletní sada. Vhodný 
pro podélníky o velikosti 

25–60 mm.

Vhodný pro podélníky 
o velikosti 22–55 mm.

Vhodný pro podélníky 
o velikosti 20–68 mm.

Vhodný pro podélníky 
o velikosti 18–50 mm.

Lze uzamknout pomocí 
speciálního nástroje.

Dodává se také pro vozy 
se zvýšenou střechou, 
sady patek 952/952-2 

a 953/953-1.

Typ střechy Normální střecha Pevné montážní body/integrované podélníky Pevné montážní body

Název Thule Rapid System Thule WingBar Edge Thule Rapid System Thule Rapid System

754 959X 753 751

Popis Nejbezpečnější a nejexklu-
zivnější střešní nosič pro 

vozidla bez podélníků nebo 
montážních bodů na střeše. 

Kompletní a předem 
sestavený střešní nosič pro 

montáž v těsné blízkosti 
střechy. Je určen pro vozy 

s předinstalovanými 
montážními body nebo 

integrovanými podélníky.

Elegantní univerzální 
úchyt střešního nosiče pro 
vozy s předinstalovanými 
montážními body nebo 

integrovanými podélníky.

Chytře řešený univerzální 
úchyt střešního nosiče pro 
vozy s předinstalovanými 
montážními body body.

Nosnost (kg)1 75 75 100 100

Výška patky (cm)2 9,6 5,9 7,2 10,5

Zámek •* • • •

Použitelný s tyčemi WingBar • • •

Použitelný s tyčemi SlideBar • • •

Použitelný s tyčemi AeroBar • • •

Použitelný s tyčemi SquareBar • • •

Je nutná montážní sada • • • •

Schválen zkouškou TÜV • • • •

Vyhovuje normám City Crash • • • •



Thule Professional
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Nosiče pro 
speciální 
náklady

Zarážka pro zajištění nákladu 
Thule 314
Pevné zarážky pro zajištění nákladu byly 
vyvinuty ve spolupráci s kvalifikovanými 
řemeslníky. Tyto zarážky jsou snadno 
přemístitelné a přizpůsobitelné podle 
nákladu.

Skládací zarážka Thule 315
Pevně zajišťuje náklad v požadované 
poloze a současně nabízí jedinečnou 
skládací funkci, díky které ji lze sklápět 
dolů, jestliže se nepoužívá nebo při 
nakládání předmětů.

Nosič žebříků Thule 548
Umožňuje přepravu až tří žebříků. Je 
vybaven třemi zarážkami k zajišťování 
nákladu.

Držák žebříků Thule 330
Flexibilní a snadno použitelné příslu-
šenství k zajištění nákladu. Umožňuje 
přepravu až tří skládacích žebříků.

Sklopný držák žebříku Thule 311
Je vybaven inovativní výsuvnou funkcí, která umožňuje jeho sklápění podél boku 
vozidla, čímž výrazně urychluje a usnadňuje manipulaci s nákladem a zvyšuje její 
bezpečnost. Západkový mechanismus společně s širokým a odolným pryžovým 
popruhem umožňuje pohodlné a bezpečné připoutání žebříku. 

Válec Thule 815
Válcový mechanismus, který usnadňuje 
nasouvání dlouhých předmětů na střešní 
nosič. Je ideální pro nakládání dlouhých 
předmětů, jakými jsou žebříky nebo 
dřevěná prkna. Pogumovaný povrch 
válce chrání předměty při nakládání.
 Může také zjednodušit nakládání kajaků 
a surfových prken.

Trubicový box Thule 3171
Je opatřen dvojitými otvory, které 
výrazně urychlují a usnadňují nakládání 
a přepravu trubek.

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

Toto je výběr našich řešení pro profesionální 
použití, která šetří čas. Všechna naše řešení pro 
profesionální použití naleznete v katalogu Thule 
Professional nebo na stránkách www.thule.com.

Název Zarážka pro zajištění 
nákladu Thule

Skládací zaráž-
ka pro zajištění 
nákladu Thule

Nosič žebříků 
Thule

Držák žebříků 
Thule

Sklopný držák 
žebříku Thule

Trubicový box 
Thule

Systém Thule 
válec

Systém Thule 
válec

502/503 314 315 548 330 311 3171 815 334/335

Výška (cm) 25/9 15 17 12

Délka 320 65 65/110

Zámek Příslušen-
ství 538

Příslušen-
ství 538 • •

Použitelný s nosiči 
WingBar Edge1 • •

Použitelný s tyčemi 
WingBar1 • •

Použitelný s tyčemi 
SlideBar1 • • •

Použitelný s tyčemi 
AeroBar1 • • • Příslušenství 

346 •

Použitelný s tyčemi 
SquareBar • • Příslušenství 

346 •

Professional Bar • • • • • •

Schválen zkouškou TÜV • • • • • • • •

Různé 4 přesuvné 
zarážky pro 

zajištění 
nákladu.

2 přesuvné 
zarážky pro 

zajištění 
nákladu.

2 skládací zarážky 
pro zajištění 

nákladu.

Slouží k uchycení až 
3 žebříků.

Součástí balení 
jsou 3 zarážky pro 
zajištění nákladu.

Slouží k uchycení až 
3 žebříků (50 kg).

Součástí balení 
jsou 4 zarážky pro 
zajištění nákladu 
a mechanismus 
k upevňování 

žebříků.

S možností sklápění. 
Slouží k uchycení až 
3 žebříků (50 kg).

Součástí balení 
jsou 4 zarážky pro 
zajištění nákladu 
a mechanismus 
k upevňování 

žebříků.

Nosnost 50 kg. Pře-
pážka pro trubicový 
box 3181 umožňuje 
oddělení kratších 
a delších trubek.

Šířka: 65 cm. Hliní-
kový profil potažený 
měkkým plastovým 

povrchem (TPE).

Montuje se na zadní 
drážku tyče Thule 

Professional.
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Bezpečnost i vzhled na 
vysoké úrovni 
Stejně jako všechny výrobky značky Thule podstupují i systémy pro 

převážení nákladů bezpečnostní testy, jejichž náročnost vysoce překračuje 

požadavky mezinárodních norem. Bezpečnost je naprostou samozřejmostí, 

což však neznamená, že musí být na úkor vzhledu. Vždy bereme v úvahu 

situaci v automobilovém průmyslu, zejména nejnovější konstrukce auto-

mobilů, protože chceme přizpůsobit střešní box konkrétnímu typu auto-

mobilu, a zároveň i zajistit, aby na tomto automobilu vypadal dobře. 

Středem naší pozornosti jsou však potřeby zákazníků. Naše střešní boxy, 

skládací střešní boxy a ostatní nosiče pro přepravu nákladů jsou mimořádně 

snadno použitelné a namontovatelné, přičemž jsou vybaveny množstvím 

užitečných funkcí. Svůj automobil budete při cestování moci využívat lépe 

než kdykoli dříve.
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VLASTNOSTI

1  Automatické zajištění nákladu: po zavření víka se náklad v boxu automaticky 
upevní na místě a zajistí pomocí nově integrované zádržné sítě a ochranného 
plastu v přední části boxu. 2  Exkluzivní design v jedinečné dvoutónové barevné 
kombinaci. 3  PowerClick. Patentovaný předem nainstalovaný rychloupínací systém 
s integrovaným indikátorem momentu utažení. Dodává se standardně u řady 
Thule Excellence , Thule Dynamic a Thule Motion. 4  Systém DualSide. Střešní box 
lze otevírat z obou stran, což usnadňuje montáž, nakládání i vykládání. Dodává se 
standardně u řady Thule Excellence , Thule Dynamic, Thule Motion a Thule Touring. 
5  Centrální zamykání. Patentovaný bezpečnostní uzamykací systém – klíč je možné 

vyjmout, pouze když jsou zajištěny všechny uzamykací body. Jsou jím standardně 
vybaveny všechny střešní boxy Thule s bočním otevíráním. 6  Snadné převážení 
a minimální požadavky na prostor díky možnosti složení. Standardní funkce 
u střešních boxů Thule Ranger.



Střešní boxy



1 32 4 5

76 8 9

R
A

C
K

S
C

A
R

G
O

B
IK

E
W

A
T

E
R

W
IN

T
E

R

25

Thule Excellence XT
Špičkové řešení, jedná-li se o snadné balení a design. 

Střešní box, který slučuje vynikající úroveň funkčnosti 

v podobě inovativních, bezpečných a inteligentních 

funkcí se svěžím, neotřelým vzhledem.

TECHNICKÉ ÚDAJE NALEZNETE NA STRANĚ 36.

PŘEHLED DOSTUPNÝCH VELIKOSTÍ A BAREV NALEZNETE 

NA STRANĚ 29.

VLASTNOSTI

1  Automatické zajištění nákladu. 2  Design v jedinečné dvoutónové 
barevné kombinaci. 3  Patentovaný systém PowerClick umožňuje 
rychlé a bezpečné upevnění jednou rukou. 4  Systém oboustranného 
otevírání DualSide usnadňuje montáž, nakládání i vykládání. 5  Systém 
bezpečnostního centrálního zamykání s komfortním klíčem Thule. 
6  Vynikající aerodynamické vlastnosti díky použití technologie 
difuzérů a spoilerů. 7  Vnitřní a vnější rukojeti pro pohodlné otevírání 
a zavírání. 8  Potah víka, který box během skladování chrání před 
poškrábáním a prachem. 9  Světlo Thule do střešního boxu.
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Thule Dynamic
Nejsportovnější, nejaerodynamičtější a nejelegantnější 

střešní box. Proudnicové provedení kopírující tvar stře-

chy vozu je harmonicky sladěno s designem moderních 

automobilů a vyznačuje se maximální funkčností.

TECHNICKÉ ÚDAJE NALEZNETE NA STRANĚ 36.

PŘEHLED DOSTUPNÝCH VELIKOSTÍ A BAREV NALEZNETE 

NA STRANĚ 29.

VLASTNOSTI

1  Nízká aerodynamická konstrukce. 2  Patentovaný systém 
PowerClick umožňuje rychlé a bezpečné upevnění jednou rukou. 
3  Systém oboustranného otevírání DualSide usnadňuje montáž, 
nakládání i vykládání. 4  Systém bezpečnostního centrálního zamykání 
s komfortním klíčem Thule. 5  Vynikající aerodynamické vlastnosti 
díky použití technologie difuzérů a spoilerů. 6  Vnitřní a vnější rukojeti 
pro pohodlné otevírání a zavírání. 7  Protiskluzová podložka pro 
účinnější zajištění nákladu.
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Thule Motion
Střešní box s nejprostornější, avšak aerodynamicky 

optimalizovanou konstrukcí. Mezi našimi střešními 

boxy je tím, který spojuje největší úložný objem a 

nejefektivnější využití prostoru s maximální funkčností. 

TECHNICKÉ ÚDAJE NALEZNETE NA STRANĚ 36–37.

PŘEHLED DOSTUPNÝCH VELIKOSTÍ A BAREV NALEZNETE 

NA STRANĚ 29.

VLASTNOSTI

1  Prostorná konstrukce umožňující efektivní využití celého objemu. 
2  Patentovaný systém PowerClick umožňuje rychlé a bezpečné 
upevnění jednou rukou. 3  Systém oboustranného otevírání DualSide 
usnadňuje montáž, nakládání i vykládání. 4  Systém bezpečnostního 
centrálního zamykání s komfortním klíčem Thule. 5  Vnitřní a vnější 
rukojeti pro pohodlné otevírání a zavírání.
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Thule Touring
Boxy řady Thule Touring jsou funkční střešní boxy 

s univerzálním využitím. Řada nabízí široký výběr 

velikostí a nosností. Tyto boxy s moderním designem 

a inteligentními funkcemi jsou ideálním řešením pro 

veškeré vaše potřeby.

TECHNICKÉ ÚDAJE NALEZNETE NA STRANĚ 37.

PŘEHLED DOSTUPNÝCH VELIKOSTÍ A BAREV NALEZNETE 

NA STRANĚ 27.

VLASTNOSTI

1  K dispozici v luxusní leskle černé a v titanové barvě ve výrazném 
provedení aeroskin. 2  Patentovaný předem nainstalovaný rychloupí-
nací systém FastClick s integrovaným indikátorem momentu utažení 
umožňuje snadné a rychlé upevnění. 3  Systém oboustranného 
otevírání DualSide usnadňuje montáž, nakládání i vykládání. 4  Systém 
bezpečnostního centrálního zamykání s komfortním klíčem Thule.
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Thule Excellence XT Thule Dynamic Thule Motion Thule Touring

 Velikosti a barvy

218 x 94 x 40 cm. 470 l.

Thule Excellence XT

235 x 94 x 35 cm. 430 l.

Thule Dynamic 900

190 x 67 x 42 cm. 320 l.

Thule Motion 600

175 x 86 x 46 cm. 410 l.

Thule Motion 200

205 x 84 x 45 cm. 460 l.

232 x 70 x 42 cm. 430 l.

196 x 78 x 43 cm. 420 l.

175 x 82 x 45 cm. 400 l.

139 x 90 x 40 cm. 330 l.

190 x 63 x 39 cm. 300 l.

Thule Motion 800

Thule Touring 700

Thule Touring 780

Thule Touring 200

Thule Touring 100

Thule Touring 600

235 x 94 x 47 cm. 630 l.

Thule Motion 900

206 x 84 x 34 cm. 320 l.

Thule Dynamic 800
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Příslušenství ke střešním boxům

Thule Boxlift 571
Pomocí příslušenství Thule Boxlift můžete snadno 
zvedat svůj střešní box ke stropu garáže. Zvedací 
zařízení je stejně dokonalým pomocníkem i při 
uskladnění kajaků a surfovacích prken.

Adaptér pro nosiče Thule s T-drážkou
Majitelům systémů vybavených T-drážkami poskytuje 
toto příslušenství elegantní alternativu k upevňování ja-
kýchkoli předmětů utažením okolo tyče. Pokud používáte 
výsuvnou funkci, můžete navíc využívat celou šířku nosiče. 
Dodává se v různých variantách v závislosti na střešním 
montážním systému a rozměrech T-drážky. Další informa-
ce naleznete na stránkách www.thule.com.

Systém Thule jednoho klíče
Jestliže se již nechcete potýkat s několika různými klíči, 
přejděte na systém Thule jednoho klíče. Získáte tak jeden 
klíč pro všechny výrobky Thule. Dodává se v sadách 
obsahujících 4, 6, 8 a 12 zámků. Další informace naleznete 
na stránkách www.thule.com.

Potah pro víko střešního boxu Thule
Pečujte o svůj střešní box i tehdy, jestliže jej 
máte uložený doma. Potah pro víko střešního 
boxu Thule, který je vyroben z měkké netkané 
textilie, zajišťuje ochranu před znečištěním a 
poškrábáním. Dodává se ve 3 různých veli-
kostech. Potah, který je nejvhodnější pro váš 
střešní box Thule, můžete vyhledat v přehledu 
na stranách 36–37. Potah je vhodný také pro 
většinu starších střešních boxů Thule.
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Sada Thule Go Pack 8006
Čtyřdílná sada obsahující tři tašky Thule Go Pack 
8002 a jednu tašku Thule Go Pack Nose 8001. Svým 
konstrukčním provedením dokonale odpovídá tvaru 
střešního boxu Thule.

Držák lyží pro střešní box Thule
Chcete lyže přepravovat bezpečně a stylově? Doporučujeme použít držák lyží pro střešní box Thule, který 
umožňuje uspořádanou přepravu lyží uvnitř boxu. Dodává se v 5 různých velikostech. Držák, který je nej-
vhodnější pro váš střešní box, můžete vyhledat v přehledu na stranách 36–37.

Thule Go Box 8005
Díky dvěma oddělovacím příčkám je tento organizér 
praktickým pomocníkem v zavazadlovém prostoru nebo 
v domácnosti. Je vhodný pro všechny druhy vybavení. 
Skládací funkce umožňuje snadné uskladnění, jestliže se 
organizér nepoužívá. Lze jej složit tak, aby se používal 
pouze jeden odkládací prostor. Ve složeném stavu má 
tloušťku pouhých 30 mm. Velikost 61 x 34 x 31 cm.

Thule Go Pack 8002
Ochranné pryžové podložky v rozích. 
Ramenní popruh a úchyty pro pohodlnou 
manipulaci. Velikost 61 x 33 x 31 cm.

Thule Go Pack Nose 8001
Taška se speciálním tvarem určeným pro zmenšený pro-
stor přední části střešních boxů. Ochranné pryžové pod-
ložky v rozích. Ramenní popruh a úchyty pro pohodlnou 
manipulaci. Velikost 61 x 42 x 28 cm.

Světlo Thule 6951 do střešního boxu
Zajistěte si optimální viditelnost uvnitř střešního boxu 
pomocí osvětlení Thule. Speciálně navržená LED svítilna 
je vybavena přizpůsobeným reflektorem a funkcí 
automatického zapínání/vypínání při otevírání nebo 
zavírání boxu. 



 Skládací střešní boxy
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Snadné ukládání 
Střešní box Thule Ranger je velmi skladný – vejde se 
vám i do šatní skříně.

Můžete jej přenášet
Díky speciálně navrženému vaku můžete střešní box 
velmi jednoduše přenášet.

Snadné rozbalení
Stačí pouze umístit střešní box na nosič a poté jej 
rozvinout a upevnit. A můžete nakládat!

Thule Ranger 500.

Thule Ranger 90.

Thule Ranger
Skládací provedení pro snadnou přepravu a skladování – snadno se změní 

v malý balíček, který vám nebude v zavazadlovém prostoru vozu překážet. 

Vyroben z vodotěsného materiálu, s lepenými švy a utěsněným zipem 

opatřeným integrovaným zámkem.

VLASTNOSTI

1  Montážní systém EasySnap umožňuje snadné připevnění střešního boxu bez 
použití nářadí. 2  Součástí příslušenství je speciální vak pro ukládání složeného boxu 
(Thule Ranger 90). 3  Rozšiřovací části se zipy umožňují přizpůsobení velikosti 
úložného prostoru velikosti nákladu (Thule Ranger 500). 4  Součástí příslušenství 
jsou nosiče pro bezpečnou přepravu lyží (Thule Ranger 500).  Barvy: černá – 
stříbrošedá.  Nosnost do 50 kg.

TECHNICKÉ ÚDAJE NALEZNETE NA STRANĚ 36.
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Thule Xplorer
Se spolehlivým přepravním košem se snadno manipuluje. 

Odolná hliníková konstrukce. 

VLASTNOSTI

 Šest ok pro uchycení popruhů nebo sítě pro snadné zajištění 
nákladu.  Dodává se ve třech velikostech.

TECHNICKÉ ÚDAJE NALEZNETE NA STRANĚ 37.

Thule Xperience
Díky robustní vestavěné konstrukci z lehkých ocelových 

trubek a hladké, černé povrchové úpravě je tento přepravní 

koš sám o sobě zážitkem. 

VLASTNOSTI 

1  Nastavitelné nosné tyče umožňují připevnění nosičů jízdních 
kol, lyží a vybavení pro vodní sporty na koš. 2  Je vybaven 
spoilerem zlepšujícím aerodynamické vlastnosti. 

TECHNICKÉ ÚDAJE NALEZNETE NA STRANĚ 37.

Jako samostatné příslušenství jsou k dispozici síť Thule k zajištění nákladu a úložné 
vaky Thule Go Pack.

Jako samostatné příslušenství jsou k dispozici síť Thule k zajištění nákladu a úložné 
vaky Thule Go Pack.

Síť Thule k zajištění nákladu 
Elastická, s deseti posuvnými háčky. Skvělé 
příslušenství k přepravním košům Thule. 
Dodává se ve dvou velikostech:
Č. výrobku 595, 80 x 80 cm.
Číslo produktu 595-1, délka 130 x 90 cm.

Thule Trail
Tento luxusní přepravní koš s elegantním designem je 

vyroben z prvotřídních materiálů. Využívá inovativní 

funkce, díky nimž nabízí skutečně široké možnosti využití 

a snadno se s ním pracuje. 

TECHNICKÉ ÚDAJE NALEZNETE NA STRANĚ 37.

VLASTNOSTI 

1  Integrované postranní konzoly zvyšují úroveň zabezpečení 
nákladu. 2  Na T-drážky integrované v předním a zadním profilu 
lze snadno namontovat další produkty Thule. Koš je možné 
použít také jako plošinu s gumovou protiskluzovou úpravou pro 
přepravu dlouhých břemen.

Doplňky k přepravním košům Thule
Thule Caravan 857
Tento prostorný vak s kapacitou 250 litrů vám v přepravním koši 
Thule pomůže optimálně uspořádat náklad. Je vyroben z ekolo-
gického materiálu bez obsahu PVC, je odolný vůči povětrnostním 
vlivům a má podlepené švy. Upevňuje se pomocí integrovaných 
popruhů. Pokud jej právě nepoužíváte, můžete jej jednoduše 
složit a uložit do přiloženého obalu. Velikost 101 x 81 x 45 cm.
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Střešní boxy

Skládací střešní 
boxy

1 Vnitřní rozměry výrobku vycházejí z digitalizovaných 3D konstrukčních výkresů.
2 Platí při použití originálního nosiče Thule. Před použitím s nosičem jiného výrobce se poraďte s prodejcem výrobků Thule.

1 Vnitřní rozměry výrobku vycházejí z digitalizovaných 3D konstrukčních výkresů.
2  Platí v případě použití originálního nosiče Thule. Před použitím s nosičem jiného 

výrobce se poraďte s prodejcem výrobků Thule.

Název Thule Excellence XT Thule Dynamic Thule Motion Thule Motion Thule Touring

800 900 200 600 800 900 100 200 600 700 780

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

Objem (l)1 470 320 430 410 320 460 630 330 400 300 430 420

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

Montážní systém PowerClick PowerClick PowerClick PowerClick FastClick

Otevírání Oboustranné Oboustranné Oboustranné Oboustranné Oboustranné Oboustranné Jednostranné Oboustranné Oboustranné

Popruhy 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

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

Použitelný s nosiči WingBar 
Edge • • • • • • • • • • • •

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

Použitelný s tyčemi 
SquareBar2 • • • • • • • • • • • •

Použitelný s tyčemi SlideBar Příslušenství 697500 Příslušenství 697500 Příslušenství 697500 Příslušenství 697500 Příslušenství 697500 Příslušenství 697500 Příslušenství 697500 Příslušenství 697400 Příslušenství 697400 Příslušenství 697400 Příslušenství 697400 Příslušenství 697400

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

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

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

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

Nosič lyží Příslušenství 694900 Příslušenství 694800 Příslušenství 694900 Příslušenství 694800 Příslušenství 694600 Příslušenství 694800 Příslušenství 694900 - Příslušenství 694800 Příslušenství 694600 Příslušenství 694700 Příslušenství 694800

Potah pro víko střešního boxu Včetně Příslušenství 698100 Příslušenství 698300 Příslušenství 698100 Příslušenství 698200 Příslušenství 698100 Příslušenství 698300 Příslušenství 698100 Příslušenství 698100 Příslušenství 698200 Příslušenství 698200 Příslušenství 698100

Barva Exkluzivní dvoutónová
Leskle černá titanová metalíza

/6119B
Leskle titanová – leskle černá/6119T

Lesklá titanová/6128T
Leskle černá/6128B

Lesklá titanová/6129T
Leskle černá/6129B

Leskle stříbrná/6202S
Leskle černá/6202B

Leskle stříbrná/6206S
Leskle černá/6206B

Leskle stříbrná/6208S
Leskle černá/6208B

Leskle stříbrná/6209S
Leskle černá/6209B

Titanová aeroskin / 
6341T  

Leskle černá / 6341B

Titanová aeroskin / 
6342T  

Leskle černá / 6342B

Titanová aeroskin / 
6346T 

Leskle černá / 6346B

Titanová aeroskin / 
6347T  

Leskle černá / 6347B

Titanová aeroskin / 
6348T  

Leskle černá / 6348B

Název Thule Ranger

90 500

Velikost (cm) 110 x 80 x 40 190 x 50 x 30

Objem (l)1 280 260

Nosnost (kg) 50 50

Montážní systém EasySnap

Otevírání Boční/zadní Jednostranné

Nosič lyží 2 2

Popruhy • •

Zámek • •

Použitelný s nosiči WingBar 
Edge

• •

Použitelný s tyčemi WingBar • •

Použitelný s tyčemi 
SquareBar2

• •

Použitelný s tyčemi SlideBar Příslušenství 697100 Příslušenství 697100

Schválen zkouškou TÜV/GS • •

Vyhovuje normám City Crash • •

Max. počet párů lyží nebo 
snowboardů - 3–4

Max. délka lyží (cm) - 185

Barva Černá – stříbrošedá/6011 Černá – stříbrošedá/6035
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Přepravní koše
Název Thule Trail Thule Xplorer Thule Xperience

823 824 713 714 715 828

Velikost (cm) 135 x 90 x 18 160 x 100 x 18 132 x 85 x 8 93 x 85 x 8 132 x 104 x 8 136 x 104 x 20

Zámek • • Příslušenství 538 Příslušenství s jednoklí-
čovým systémem

Použitelný s nosiči WingBar 
Edge • • S adaptérem 878 -

Použitelný s tyčemi WingBar • • S adaptérem 878 -

Použitelný s tyčemi SlideBar • • S adaptérem 878 -

Použitelný s tyčemi 
SquareBar • • • • • •

Schválen zkouškou TÜV/GS • • • • • •

Vyhovuje normám City Crash • • • • • •

Různé Z hliníku. Body uchycení lze nastavit podle 
délky střešního nosiče. 

Z hliníku. Body uchycení lze nastavit podle délky střešního nosiče.
Jako příslušenství jsou k dispozici síť Thule k zajištění nákladu a úložné 

tašky Thule Go Pack.

Včetně 
aerodynamického 

krytu a dvou příčných 
tyčích.

Jako příslušenství jsou 
k dispozici síť Thule 
k zajištění nákladu a 
úložné tašky Thule 

Go Pack.

Název Thule Excellence XT Thule Dynamic Thule Motion Thule Motion Thule Touring

800 900 200 600 800 900 100 200 600 700 780

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

Objem (l)1 470 320 430 410 320 460 630 330 400 300 430 420

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

Montážní systém PowerClick PowerClick PowerClick PowerClick FastClick

Otevírání Oboustranné Oboustranné Oboustranné Oboustranné Oboustranné Oboustranné Jednostranné Oboustranné Oboustranné

Popruhy 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

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

Použitelný s nosiči WingBar 
Edge • • • • • • • • • • • •

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

Použitelný s tyčemi 
SquareBar2 • • • • • • • • • • • •

Použitelný s tyčemi SlideBar Příslušenství 697500 Příslušenství 697500 Příslušenství 697500 Příslušenství 697500 Příslušenství 697500 Příslušenství 697500 Příslušenství 697500 Příslušenství 697400 Příslušenství 697400 Příslušenství 697400 Příslušenství 697400 Příslušenství 697400

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

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

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

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

Nosič lyží Příslušenství 694900 Příslušenství 694800 Příslušenství 694900 Příslušenství 694800 Příslušenství 694600 Příslušenství 694800 Příslušenství 694900 - Příslušenství 694800 Příslušenství 694600 Příslušenství 694700 Příslušenství 694800

Potah pro víko střešního boxu Včetně Příslušenství 698100 Příslušenství 698300 Příslušenství 698100 Příslušenství 698200 Příslušenství 698100 Příslušenství 698300 Příslušenství 698100 Příslušenství 698100 Příslušenství 698200 Příslušenství 698200 Příslušenství 698100

Barva Exkluzivní dvoutónová
Leskle černá titanová metalíza

/6119B
Leskle titanová – leskle černá/6119T

Lesklá titanová/6128T
Leskle černá/6128B

Lesklá titanová/6129T
Leskle černá/6129B

Leskle stříbrná/6202S
Leskle černá/6202B

Leskle stříbrná/6206S
Leskle černá/6206B

Leskle stříbrná/6208S
Leskle černá/6208B

Leskle stříbrná/6209S
Leskle černá/6209B

Titanová aeroskin / 
6341T  

Leskle černá / 6341B

Titanová aeroskin / 
6342T  

Leskle černá / 6342B

Titanová aeroskin / 
6346T 

Leskle černá / 6346B

Titanová aeroskin / 
6347T  

Leskle černá / 6347B

Titanová aeroskin / 
6348T  

Leskle černá / 6348B
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Své kolo můžete mít 
s sebou od začátku cesty 
až do cíle
Ať již zažíváte vzrušení při závodech, kdy sjíždíte prudké svahy, zkoušíte 

svoji fyzickou kondici při vytrvalostní soutěži nebo jste se vydali na klidný 

poznávací výlet, na který jste se již dlouho těšili, cyklistika je asi nejpří-

jemnější způsob poznávání přírody. Na cestě k další závodní trati nebo 

cyklostezce se nosiče Thule postarají o dokonalé zabezpečení vašich kol na 

vašem automobilu.

Není vůbec nutné, abyste odváděli sportovní výkony, dokud skutečně 

nenasednete na kolo! 

Vysvětlení symbolů

Maximální počet 
kol, která je možno 
přepravovat.

Nosič jízdních kol 
doporučený pro přepravu 
elektrokol nebo jiných 
těžkých kol (max. 30 kg).
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NOSIČE JÍZDNÍCH KOL S MONTÁŽÍ NA STŘECHU, VIZ STRANA 42

1  Patentovaná svěrací hlavice AcuTight cvaknutím upozorní, že je kolo optimálně 
upevněno. Pomáhá tak kontrolovat moment utažení, který působí na rám kola. 
2  Jakmile je kolo umístěno v nosiči, zůstává v přepravní poloze. Díky tomu lze 

veškerá nastavení a úpravy provádět v pohodlné výšce, aniž by kolo bylo nutné 
přidržovat. 

NOSIČE JÍZDNÍCH KOL S MONTÁŽÍ NA ZADNÍ DVEŘE, VIZ STRANA 46

 Pokud na autě nemáte tažné zařízení a potřebujete přepravovat větší počet kol, 
toto je řešení přesně pro vás. 3  Umožňuje naložit 2–4 kola. 4  Možnost složení 
a snadného uložení. 

NOSIČE JÍZDNÍCH KOL S MONTÁŽÍ NA TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ, VIZ STRANA 50

5  Nové, vylepšené držáky rámu mají růžici s omezovačem momentu utažení Thule 
AcuTight, který cvakne, jakmile je kolo optimálně upevněno. 6  I po upevnění kol na 
nosič zůstává zachován neomezený přístup do zavazadlového prostoru.



 Nosiče s montáží 
na střechu
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Thule Sprint 569
Střešní nosič kol Thule Sprint je velmi praktický a navíc 

je vybaven patentovanými bezpečnostními technolo-

giemi. Je to nejvšestrannější nosič pro uchycení kola 

za vidlici, který zajišťuje maximálně bezpečné upev-

nění kola. Nosič Thule Sprint je ideální volbou pro kola 

s křehkým rámem.

PŘÍSLUŠENSTVÍ VIZ STRANA 58–59.

TECHNICKÉ ÚDAJE VIZ STRANA 60

VLASTNOSTI

1  Patentovaná svěrací hlavice AcuTight cvaknutím upozorní, že je 
kolo optimálně upevněno. Pomáhá tak kontrolovat moment utažení, 
který působí na rám kola. 2  V upevňovacích držácích jsou použity 
elastomery technologie RDT (Road Dampening Technology), které při 
jízdě tlumí nárazy a vibrace. 3  Řemínek nosiče se západkovým systé-
mem a technologií RDT zadní kolo bezpečně upevní, aniž by poškodil 
ráfek. 3  Bezpečné upevnění a stabilitu zadního kola pomáhá zajistit 
klín. 4  Žlábek pro plášť kola je teleskopický, takže se snadno přizpů-
sobí konkrétnímu modelu kola a vozu.  Možnost zajištění zámkem: 
kolo lze uzamknout k nosiči kol a nosič kol ke střešnímu nosiči (zámky 
jsou součástí balení).  Umožňuje přepravu kol o hmotnosti až 17 kg. 

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

Doplňky k nosiči Thule Sprint

Ochranný vak na kola Thule 563 XL
Speciálně navržený, vysoce kvalitní vak s polstrováním, který 
chrání pláště kol během přepravy a uskladnění.
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Thule ProRide
Hledáte-li nejlepší a nejpraktičtější nosič kol s montáží 

na střechu, odpovědí je úhledný, elegantní nosič Thule 

ProRide, který získal řadu ocenění*. Unikátně kon-

struovaný žlábek pro pláště kol automaticky umís-

ťuje jízdní kolo do správné polohy a umožňuje jeho 

bezpečné přilehnutí k rámu držáku během zajišťování. 

Po dosažení stabilní polohy kola lze pomocí otočného 

knoflíku, který se nachází v pohodlné výšce, snadno a 

rychle provést konečné utažení. V cestě s naloženými 

koly je tak možno pokračovat po pouze minimálním 

předchozím vynaložení námahy.

PŘÍSLUŠENSTVÍ VIZ STRANA 58–59.

TECHNICKÉ ÚDAJE VIZ STRANA 60.

VLASTNOSTI

1  Rychle uvolnitelné popruhy, které jsou opatřeny návleky pro ochra-
nu kol, bezpečně zajišťují kola v přepravní poloze. Jsou nastavitelné 
pro různé velikosti kol.  Nosič lze snadno připevnit na kteroukoli 
stranu střechy. 2  Možnost uzamknutí kola k nosiči kol a nosiče kol ke 
střešnímu nosiči. 3  Nosič je vhodný pro rámy o průměru až 100 mm. 

 Umožňuje přepravu kol o hmotnosti do 20 kg. 4  Součástí příslu-
šenství jsou adaptéry pro T-drážky o velikosti 20 mm pro montáž na 
nosné tyče Thule WingBar Edge, Thule WingBar, Thule SlideBar a 
Thule AeroBar.

Doplňky k nosiči Thule ProRide

Pro zvýšení bezpečnosti používejte 
lankový zámek Thule 538
Ocelové lanko o délce 180 cm, které je potažené 
plastem, dodatečně připevní vaše kolo k nosiči, a 
zajistí tak zvýšení jeho ochrany proti krádeži.

* Vítěz testů nosičů jízdních kol s montáží na střechu provedený 
uznávaným německým spotřebitelským zkušebním institutem 
StiWa (2004 a 2011), německým autoklubem ADAC (2011) a 
německým časopisem BIKE (2012).
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Thule FreeRide 
Hledáte-li nosič kol s montáží na střechu, který má co 

nejjednodušší konstrukci, je správnou odpovědí model 

Thule FreeRide. Tento nosič je ryze funkční, díky čemuž je 

snadno použitelný, splňuje všechny vaše základní potřeby 

a usnadňuje vaši cestu od začátku až do konce. 

VLASTNOSTI

1  Držák rámu s rychloupínákem je vhodný pro většinu rámů 
až do rozměru 80 mm. 2  Rychle uvolnitelné popruhy, které 
jsou opatřeny návleky pro ochranu kol, bezpečně zajišťují kola 
v přepravní poloze. Jsou nastavitelné pro různé velikosti kol. 
3  Možnost uzamknutí kola k nosiči kol a nosiče kol ke střešnímu 
nosiči.  Umožňuje přepravu kol o hmotnosti do 17 kg. 
4  Součástí příslušenství jsou adaptéry pro T-drážky o velikosti 
20 mm pro montáž na nosné tyče Thule WingBar Edge, Thule 
WingBar, Thule SlideBar a Thule AeroBar.

PŘÍSLUŠENSTVÍ VIZ STRANA 58–59.

TECHNICKÉ ÚDAJE VIZ STRANA 60.

Thule OutRide
Díky drobným detailům působíte jako profesionál, i když 

sedíte za volantem. Nic nevzbudí dojem profesionálního 

cyklisty spolehlivěji než náš nosič Thule OutRide. Lehký 

hliníkový nosič kol vhodný i k převážení kol s kotoučovými 

brzdami.

VLASTNOSTI

1  Snadno nastavitelný západkový systém umožňuje upevnění 
všech typů vidlic. 2  Rychloupínací řemínek k upevnění zadního 
kola se přizpůsobí velikosti kola. 3  S nosičem se dodává 
také adaptér pro kola s 20mm průchozí osou. 4  Možnost 
zajištění zámkem: kolo lze uzamknout k nosiči kol a nosič kol ke 
střešnímu nosiči.  Umožňuje přepravu kol o hmotnosti až 17 kg. 

 S nosičem se dodávají také 20mm adaptéry pro T-drážky, 
které umožňují montáž na nosiče Thule WingBar Edge, Thule 
WingBar, Thule SlideBar a Thule AeroBar.

PŘÍSLUŠENSTVÍ VIZ STRANA 58–59.

TECHNICKÉ ÚDAJE VIZ STRANA 60.



 Nosiče kol s montáží 
na zadní dveře
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Thule BackPac 973
Nosič nejvyššího standardu ve flexibilním konstrukč-

ním provedení určeném pro lehká užitková vozidla, 

mikrobusy a vozidla kategorie MPV. Vysoká poloha 

nosiče na automobilu umožňuje zachování viditelnosti 

zadních světel a registrační značky vozu i pro připev-

nění převážených kol. Přidání adaptérů umožňuje roz-

šíření přepravní kapacity nosiče na tři nebo čtyři kola.

VLASTNOSTI

 Speciální sada, pomocí které lze držák přizpůsobit pro 
montáž na více modelů automobilů.  Všechny součás-
ti, které jsou v kontaktu s vozem a koly, mají ochranné 
pogumování. 1  Montáž kol usnadňuje možnost odnímání 
všech držáků rámů. 2  Popruhy s utahovacími přezkami 
pro pohodlné připevnění ráfků kol. 3  Umožňuje přepravu 
dvou jízdních kol nebo tří až čtyř kol při použití adapté-
rů.  Rozšiřitelné žlábky pro pláště umožňují přepravu 
rozměrnějších kol.  Funkce skládání naplocho umožňuje 
snadné skladování a jednoduchou manipulaci.  Nosič na 
automobilu i vnější kolo na nosiči lze zajistit uzamknutím 
pomocí příslušenství Thule Lock 567.

Doporučení pro vozy naleznete v návodu k výběru produktů  

Thule Fit Guide na webových stránkách www.thule.com.

PŘÍSLUŠENSTVÍ VIZ STRANA 58–59.

TECHNICKÉ ÚDAJE VIZ STRANA 61.

Doplňky k nosiči Thule BackPac

Potřebujete přepravovat jedno nebo dvě jízdní kola navíc? 
Kapacitu nosiče Thule BackPac lze zvětšit ze dvou na tři jízdní kola pomocí 
adaptéru Thule 973-23 a ze tří na čtyři kola pomocí adaptéru 973-24.
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Thule ClipOn High 9105/9106
Rychle namontovatelný a skládací nosič pro 2 jízdní 

kola je určen pro automobily s karoseriemi typu kombi 

a hatchback. Vysoká poloha nosiče na automobilu 

umožňuje zachování viditelnosti zadních světel a 

registrační desky vozu i pro připevnění převážených 

kol. Přidání adaptérů umožňuje rozšíření přepravní 

kapacity nosiče na tři nebo čtyři kola.

VLASTNOSTI

 Všechny součásti, které jsou v kontaktu s vozem a koly, 
mají ochranné pogumování. 1  Snadná montáž na zadní 
dveře pomocí jedinečného západkového systému a paten-
tovaného uzamykacího mechanismu. 2  Rychle uvolnitelné 
upevňovací popruhy lze přizpůsobovat rozdílným velikos-
tem kol.  Rozšiřitelné žlábky pro pláště umožňují přepra-
vu rozměrnějších kol. 3  Funkce rychlého složení usnadňuje 
skladování.  Vnější kolo lze na nosiči zajistit uzamknutím.

Doporučení pro vozy naleznete v návodu k výběru produktů  

Thule Fit Guide na webových stránkách www.thule.com.

PŘÍSLUŠENSTVÍ VIZ STRANA 58–59.

TECHNICKÉ ÚDAJE VIZ STRANA 61.
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tažné zařízení
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Doplňky k nosiči Thule EasyFold

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

Thule EasyFold 931
Náš nejpraktičtější nosič kol s montáží na zadní straně 

automobilu je vhodný pro všechny typy kol. Nosič 

namontujete na tažné zařízení pomocí dvou jednoduchých 

úkonů a rozložíte jej – jeho příprava k použití je tak 

záležitostí několika sekund. Musíte-li počítat s omezeným 

prostorem, oceníte výhodu spočívající v tom, že nosič 

Thule EasyFold má nejmenší složenou velikost v celé naší 

řadě, díky čemuž jej lze ukládat nejrozmanitějšími způsoby.

VLASTNOSTI

1  VYLEPŠENÍ: Nové, vylepšené držáky rámu mají růžici 
s omezovačem momentu utažení Thule AcuTight, který cvakne, 
jakmile je kolo optimálně upevněno (slouží k uchycení kruhových 
i oválných rámů o rozměrech 22–80 mm). 2  Plně skládací 
konstrukce zaručuje snadnou montáž, manipulaci i skladování. 

 Vysoká nosnost umožňuje také přepravu elektrokol.  Díky 
velké vzdálenosti mezi držáky plášťů kol je mezi převáženými 
koly více volného prostoru.  Důmyslný sklápěcí mechanismus 
ovládaný nožním pedálem zaručuje snadný přístup do 
zavazadlového prostoru i ve chvíli, kdy jsou na autě upevněna 
kola. 3  Montáž nosiče usnadňuje nastavitelná spojka, kterou 
lze pohodlně ovládat jednou rukou, přičemž není zapotřebí 
velké síly.  Ráfky kol se velmi snadno upevní pomocí popruhů 
s utahovacími přezkami. 4  Nosič má praktické ergonomické 
rukojeti pro snadné přenášení.  Nosič lze uzamknout 
k tažnému zařízení a všechna kola lze uzamknout k nosiči.

PŘÍSLUŠENSTVÍ VIZ STRANA 58–59.

TECHNICKÉ ÚDAJE VIZ STRANA 60.
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Adaptér 9281 pro montáž 
dalšího kola na nosič Thule 
EuroClassic G6
Umožňuje zvýšení počtu převážených 
kol. Je vhodný pro všechny typy a 
velikosti kol.

Doplňky k nosiči Thule EuroClassic G6

Thule EuroClassic G6 928/929
Optimální řešení pro rodinu, která potřebuje prvotřídní 

nosič jízdních kol s flexibilním uspořádáním a velkou 

nosností. Nosič Thule EuroClassic G6 je k dispozici ve 

dvou verzích – pro dvě kola nebo pro tři kola, v obou 

případech s možností přidání dalšího kola pomocí 

adaptéru. Všestranný nosič nejvyšší třídy, který je 

vhodný pro všechny velikosti kol.

VLASTNOSTI

1  VYLEPŠENÍ: Nové, vylepšené držáky rámu mají růžici 
s omezovačem momentu utažení Thule AcuTight, kte-
rý cvakne, jakmile je kolo optimálně upevněno (slouží 
k uchycení kruhových i oválných rámů o rozměrech 
22–80 mm).  Nosič lze použít k přepravě kol o hmotnosti 
až 25 kg, tedy i k přepravě lehčích elektrokol. 2  Je vybaven 
sklápěcím mechanismem, který se ovládá nožním pedá-
lem.  Úhel sklopení je tak velký, že umožňuje otevření 
i skutečně velkých zadních dveří (např. u vozu VW T5), a to 
i v případě, že jsou na nosiči naložena čtyři kola. 3  Montáž 
nosiče usnadňuje nastavitelná spojka, kterou lze poho-
dlně ovládat jednou rukou, přičemž není zapotřebí velké 
síly. 4  Ráfky kol se velmi snadno upevní pomocí popruhů 
s utahovacími přezkami. 5  Nosič lze uzamknout k tažnému 
zařízení a všechna kola lze uzamknout k nosiči.

PŘÍSLUŠENSTVÍ VIZ STRANA 58–59.

TECHNICKÉ ÚDAJE NALEZNETE NA STRANĚ 60.
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* Nosič získal vítěznou cenu na veletrhu Eurobike v roce 2010 a je vítě-
zem testů nosičů jízdních kol s montáží na tažné zařízení provedených 
uznávaným německým spotřebitelským zkušebním institutem StiWa a 
německým autoklubem ADAC v roce 2011.

Thule EuroWay G2 920/922
Dokonalá volba pro ty, kdo hledají nejlepší kompaktní 

a lehký nosič jízdních kol. Nosič Thule EuroWay G2, 

který získal řadu ocenění*, má moderní konstrukci a 

váží pouze 13 kg, což je výsledkem použití hliníku a 

dalších lehkých materiálů s vysokou pevností v tahu. 

Dodává se ve dvou verzích: Thule EuroWay G2 920 

pro dvě kola a Thule EuroWay G2 922 pro tři kola.

VLASTNOSTI

1  VYLEPŠENÍ: Nové, vylepšené držáky rámu zaručují 
opravdu pohodlné upevnění kol (s kruhovými i oválnými 
rámy o rozměrech 22–80 mm).  Nosič má důmyslný 
systém sklápění ovládaný nožním pedálem. 2  Zavazadlový 
prostor je snadno přístupný i ve chvíli, kdy jsou naložena 
kola. 3  Montáž nosiče usnadňuje nastavitelná spojka, kte-
rou lze pohodlně ovládat jednou rukou, přičemž není zapo-
třebí velké síly. 4  Ráfky kol se velmi snadno upevní pomocí 
popruhů s utahovacími přezkami. 5  Nosič lze jednoduše 
složit naplocho, a tak se dobře skladuje i převáží ve většině 
zavazadlových prostorů.  Nosič lze uzamknout k tažnému 
zařízení a všechna kola lze uzamknout k nosiči.

PŘÍSLUŠENSTVÍ VIZ STRANA 58–59.

TECHNICKÉ ÚDAJE VIZ STRANA 60.

Thule AcuTight Knob 528
Růžice s omezovačem momentu 
utažení, který cvakne, jakmile je kolo 
optimálně upevněno.

Doplňky k nosiči Thule EuroWay G2
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Doplňky k nosiči Thule EuroRide

Thule EuroRide 940
Thule EuroRide je vysoce funkční nosič jízdních kol 

s veškerými základními funkcemi. Má stejné vlastnosti 

jako ostatní nosiče, ale jednodušší konstrukční 

provedení. 

VLASTNOSTI

1  Ručně ovládaný sklápěcí mechanismus umožňuje přístup 
do zavazadlového prostoru i ve chvíli, kdy jsou naložena 
kola.  Díky rychloupínací páce je upevnění nosiče na tažné 
zařízení záležitostí několika vteřin.  Držáky kol jsou odní-
matelné a opatřené měkkými pásky.  Rámy kol zajišťují 
stabilní držáky rámů kol (o průměru až 70 mm).  Nosič 
namontovaný na tažném zařízení i kola upevněná na nosiči 
lze uzamknout pomocí příslušenství Thule uzamykatelné 
růžici  526 či Thule růžici AcuTight Knob 528.

PŘÍSLUŠENSTVÍ VIZ STRANA 58–59.

TECHNICKÉ ÚDAJE VIZ STRANA 60.

Thule AcuTight Knob 528
Růžice s omezovačem momentu 
utažení, který cvakne, jakmile je kolo 
optimálně upevněno.
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Thule EuroPower 915
Pokud jde o přepravu, mají elektrická, sjezdová a těžká 

jízdní kola zvláštní potřeby. Všechny tyto potřeby 

splňuje nosič Thule EuroPower, který je velmi robustní 

a stabilní, vyznačuje se vysokou nosností. Vzdálenost 

mezi žlábky pro pláště kol je rozšířena, díky čemuž 

je k dispozici větší rozestup mezi převáženými koly. 

Tento nosič je vhodný pro všechny typy kol a velikosti 

jejich ráfků.

VLASTNOSTI

1  VYLEPŠENÍ: Nové, vylepšené držáky rámu zaručují 
opravdu pohodlné upevnění kol (s kruhovými i oválný-
mi rámy o rozměrech 22–80 mm).  Nosič má nosnost 
2 x 30 kg, a tak na něm lze převážet i elektrokola.  Díky 
rozšířené vzdálenosti mezi držáky plášťů kol je mezi převá-
ženými koly více volného prostoru. 2  Důmyslný sklápěcí 
mechanismus ovládaný nožním pedálem zaručuje snadný 
přístup do zavazadlového prostoru i ve chvíli, kdy jsou na 
autě upevněna kola. 3  Montáž nosiče usnadňuje nasta-
vitelná spojka, kterou lze pohodlně ovládat jednou rukou, 
přičemž není zapotřebí velké síly. 4  Ráfky kol se velmi 
snadno upevní pomocí popruhů s utahovacími přezkami. 

 Nosič lze uzamknout k tažnému zařízení a všechna kola 
lze uzamknout k nosiči.

PŘÍSLUŠENSTVÍ VIZ STRANA 58–59.

TECHNICKÉ ÚDAJE VIZ STRANA 61.

Doplňky k nosiči Thule EuroPower

Thule AcuTight Knob 528
Růžice s omezovačem momentu 
utažení, který cvakne, jakmile je kolo 
optimálně upevněno.
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Thule Round Trip Transition
S tímto prvotřídním pevným kufrem s integrovaným 

montážním stojanem je převážení kol bezproblémové 

a pohodlné.

VLASTNOSTI

 Kombinace odolné konstrukce ABS a hliníkového rámu Click-
-Rail zaručuje maximální úroveň ochrany kola během přepravy. 

 Nylonové vaky na kola brání přímému kontaktu kol a rámu. 
 Spolu s kufrem se dodávají také adaptéry Thule Thru-Axle na 

15mm a 20mm osy.  Integrovaný montážní stojan je možné 
použít nejen při sestavování kola, ale také jako praktický držák na 
kolo. Výrazně usnadňuje smontování a rozkládání kola.  Kufr 
má kolečka a držadla, takže se velmi jednoduše posouvá a pře-
pravuje.  Sbalení i sestavení kola je otázkou chvilky a cestování 
s ním je hračka.  Do kufru je možné uložit většinu typů silnič-
ních, horských a cyklokrosových kol s rozvorem až 121,9 cm.

Vnitřní rozměry: 134 x 37,5 x 90,2 cm 
Vnější rozměry: 137,2 x 39,4 x 94 cm 
Hmotnost: 15,4 kg

Thule Round Trip Pro
Lehký kufr na přepravu kola s integrovaným montážním 

stojanem podstatně usnadňuje cestování s jízdními koly.

VLASTNOSTI

 Odolný nylonový vak napnutý na hliníkovém rámu Click-Rail 
kolo spolehlivě chrání před poškozením při přepravě.  Silné 
boční panely kufru je možné odepnout.  Nylonové vaky na 
kola brání přímému kontaktu kol a rámu.  Spolu s kufrem se 
dodávají také adaptéry Thule Thru-Axle na 15 mm a 20 mm 
osy.  Integrovaný montážní stojan je možné použít nejen při 
sestavování kola, ale také jako praktický držák na kolo. 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. 

 Do kufru je možné uložit většinu typů silničních, horských 
a cyklokrosových kol s rozvorem až 116,8 cm.

Vnitřní rozměry: 124,5 x 27,9 x 84,5 cm
Vnější rozměry: 125,7 x 29,8 x 88,9 cm
Hmotnost: 9,5 kg.

 Kufry na přepravu jízdních kol

Integrovaný montážní stojan, který je součástí kufru 
Round Trip Transition i Round Trip Pro.
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9906
7-to-13 Pin Adapter

510-0083
120x120 mm

58

Nakládací rampa Thule 9152
Praktická odnímatelná rampa pro snadné 
nakládání a vykládání jízdních kol. Použitelná 
s nosiči Thule EasyFold, Thule EuroPower, 
EuroClassic G6 a EuroWay G2.

Adaptér Thule Off-Road 9042 a 9202
Adaptér 9042 pro montáž nosičů Thule EuroClassic G6 (a Thule 
EuroClassic G5) na automobily s rezervním kolem umístěným na 
vnější straně karoserie. Adaptér 9202 pro nosič Thule EuroWay G2.

Adaptér 9281 Thule EuroClassic G5/G6
Zvětšete kapacitu nosiče Thule EuroClassic  G5/G6 o jedno 
jízdní kolo pomocí adaptéru Thule 928-1. Vhodný pro všechny 
velikosti jízdních kol a rozměry ráfků.

Přenášecí vak 931-1 pro 
nosič Thule EasyFold
Při přepravě a ukládání nosiče 
Thule EasyFold chrání vás i váš 
vůz před ušpiněním.

Příslušenství nosičů jízdních kol

Adaptér Thule 9906
Je-li automobil vybaven elektrickou 7pólovou zásuvkou, slouží 
tento adaptér jako převáděcí zařízení, které umožňuje montáž 
výrobků Thule se 13 póly.

Adaptér Thule 9907
Je-li automobil vybaven elektrickou zásuvkou se 13 póly, slouží 
tento adaptér jako převáděcí zařízení, které umožňuje montáž 
výrobků Thule se 7 póly.

3. brzdové světlo Thule 9902
Příslušenství pro automobily v případě, že nosič 
kol zakrývá zadní světla automobilu. Je speciálně 
uzpůsobeno pro montáž na výrobky Thule 
instalované na zádi vozidel.

Adaptér na rámy kol Thule 982
Adaptér pro rámy kol se snadným upevněním 
jízdních kol s nestandardními rámy, dámských kol, 
sjezdových kol, atd.Vhodné pro kola s karbonovými 
rámy, které potřebují speciální ochranu. Pro nosiče, 
na kterých jízdní kola stojí na platformě.

Adaptér pro ochranu plášťů kol 
Thule 9772
Speciální ochranné zařízení pro silniční i horská kola. 
Umísťuje se mezi upevňovací popruh a ráfek kola. 
Chrání ráfky horských kol a usnadňuje zajištění ráfků 
silničních kol.
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Držák na zeď Thule 9771
Umožňuje praktické ukládání jízdních kol 
a nosičů kol. Nosnost 40 kg.

Držák na kola Thule Stacker 5781
Volně instalovatelný stojan pro umístění až 
2 jízdních kol. Závěsná ramena stojanu jsou 
výškově nastavitelná a jsou opatřena držáky 
kol s klínovým profilem. 

Uzamykatelná růžice Thule 526/527
Příslušenství pro nosiče jízdních kol s montáží 
na záď automobilu. Uzamyká držák rámu. 
Č. výrobku 526 = 2dílná sada. 
Č. výrobku 527 = 4dílná sada.

Systém Thule jednoho klíče
Jestliže se již nechcete potýkat s několika různými klíči, 
přejděte na systém Thule jednoho klíče. Získáte tak jeden klíč 
pro všechny výrobky Thule. Dodává se v sadách obsahujících 
4, 6, 8 a 12 zámků. Další informace naleznete na stránkách 
www.thule.com.

Adaptér Thule 561-1 pro  
osy o průměru 15 mm
Pro sadu Thule OutRide 561 – určen pro 
jízdní kola s osami o průměru 15 mm.

Lankový zámek Thule 538
180cm ocelový kabel s plastovou 
ochranou, se kterým uzamknete téměř 
všechno. S ochranou zámkové vložky.

Thule SlideBar 891-893
Systém Thule SlideBar mimořádně usnadňuje nakládání 
jízdních kol na střechu vozidla, protože se tyč vysouvá 
na kterékoli straně vozu mimo karoserii. Viz strana 14.

Thule růžice AcuTight Knob 528
Příslušenství k uzamykání nosičů kol. Růžice 
je vybavena funkcí omezovače momentu 
utažení, která pomáhá kontrolovat správné 
upevnění kol.

Držák kola Thule 545-2
Držák pro přední kolo s běžnou osou. Je 
vhodný i pro kola s kotoučovými brzdami. 
Pokud se právě nepoužívá, lze jej sklopit. 
Lze jej použít se systémy Thule WingBar 
Edge, WingBar, SlideBar, AeroBar a Thule 
SquareBar. Skvělý doplněk k nosičům 
Thule Sprint a Thule OutRide.

Ochranný vak na kola 
Thule 563 XL
Skvělý doplněk k nosičům 
Thule Sprint a Thule OutRide.
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1   Vhodný pro systémy WingBar Edge, WingBar, SlideBar a AeroBar.
2   Použitelný například s některými originálními střešními nosiči pro vozy BMW a Renault.

Nosiče jízdních kol 
s montáží na tažné 
zařízení

Nosiče jízdních kol s 
montáží na střechu
Název Thule Sprint Thule ProRide Thule OutRide Thule FreeRide

569 591 561 532

Max. počet jízdních kol 1 1 1 1

Nosnost (kg) 17 20 17 17

Montáž jízdního kola Přední vidlice / zadní kolo Rám/kolo Přední vidlice / zadní kolo Rám/kolo

Vhodný pro rozměry rámu (mm) Vše ∅ Až 100* Vše ∅ 22–70*

Vhodný pro rozměry kol Vše Vše Vše Vše

Samonastavitelný držák rámu •

Nastavitelné, rychloupínací popruhy k 
zajištění kol • • • •

Uzamčení jízdního kola k nosiči • • • •

Uzamčení nosiče lyží ke střešnímu 
nosiči • • • •

Možnost montáže na pravé nebo levé 
straně • • • •

Použitelný s tyčemi Wing, Slide a 
AeroBar. • • • •

Použitelný s tyčemi SquareBar • • •

Adaptér pro T-drážku (20 x 20 mm)1 Včetně Včetně Včetně Včetně

Adaptér pro T-drážku (30 x 23 mm)2 889-4 889-1 889-3 889-3

Schválen zkouškou TÜV • • • •

Vyhovuje normám City Crash • • • •

Různé Hliníkový.  
Hodí se také pro kola s kotoučo-

vými brzdami. Nelze použít k pře-
vážení kol s průchozí osou. Nosič 
je možné namontovat pouze na 

střešní nosiče s T-drážkou.

Hliníkový. 
Velmi snadná montáž. 

*Rám s kulatými trubkami 
22–80 mm, 

rám s oválnými trubkami 80 x 100 
mm.

Hliníkový. 
Vhodné také pro jízdní kola s 

kotoučovými brzdami. Adaptér 
pro vidlice s osami o průměru 

20 mm je součástí standardního 
příslušenství.

*Rám s oválnými trubkami, max. 
65 x 80 mm.

Název Thule EasyFold Nosič Thule EuroClassic G6 Thule EuroWay G2 Thule EuroRide Thule EuroPower

931 928 929 920 922 940 915

Max. počet jízdních kol 2 2 (3 s adaptérem 928-1) 3 (4 s adaptérem 928-1) 2 3 2 2

Nosnost (kg) 60 51 60 46 51 36 60

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

Rozvor kol (cm) 22 20 20 19 19 17 25

Velikost (cm) 123 x 61
(31 x 61 x 68 ve složeném stavu) 137 x 48 137 x 65 102 x 55 102 x 73 105 x 58 118 x 63

Hmotnost (kg) 17.1 17.6 20.7 13.4 16.5 14.1 19.0

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

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

Snímatelné držáky rámů kol • • • • • •

Uzamčení jízdního kola k nosiči • • • • • Příslušenství 526/527/528 •

Uzamčení nosiče k vozidlu • • • • • • •

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

Použitelný s nakládací rampou 9152 • • • • • •

Vhodný pro vozy s vně umístěnou 
rezervní pneumatikou

S adaptérem 9042 pro připevnění k vnějšímu 
rezervnímu kolu

S adaptérem 9202 pro připevnění k vnějšímu 
rezervnímu kolu

S adaptérem 9042 pro připevnění 
k vnějšímu rezervnímu kolu

Zadní světla • • • • • •

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

13pólový konektor  
(7pólový konektor s nástavcem 9906)

13pólový konektor  
(7pólový konektor s nástavcem 9906)

13pólový konektor (7pólový  
konektor s nástavcem 9906)

13pólový konektor (7pólový 
konektor s nástavcem 9906)

Schválený zkouškami TÜV/EuroBE • •

Vyhovuje normám City Crash • • • • • • •

Různé Max. hmotnost jízdního kola při použití adaptéru 
928-1 je 15 kg.

Pojme kola o šířce až 2,2 palce 
(5,6 cm).
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Podrobnosti týkající se různých modelů automobilů naleznete v průvodci nosiči Thule Fit Guide nebo na stránkách www.thule.com.

Nosiče jízdních kol 
s montáží na zadní 
dveře
Název Thule BackPac Thule ClipOn High

973 9105 9106

Max. počet jízdních kol
2 (3 při použití adaptéru 973-23, 
4 při použití adaptérů 973-23 + 

973-24)
2 2

Nosnost (kg) 60 30 30

Hmotnost (kg) 14 10 12.9

Montáž nosiče Se sadou BackPac Systém upevnění zaklapnutím

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

Vhodný pro rozměry kol Vše Vše

Pogumovaný držák rámu • • •

Snímatelné držáky rámů kol • • •

Montáž kola na nastavitelné 
držáky Rychle uvolnitelné popruhy Rychle uvolnitelné popruhy

Uzamčení jízdního kola k nosiči • • •

Uzamčení nosiče k vozidlu Příslušenství 567

Přístup do zavazadlového 
prostoru vozu s namontovaným 
nosičem

• • •

Schválen zkouškou TÜV • • •

Různé Umístění, které nezakryje zadní 
světla nebo registrační značku.

Nezakrývá zadní světa ani poznávací značku. 
K dispozici je 3. brzdové světlo 9902.

Název Thule EasyFold Nosič Thule EuroClassic G6 Thule EuroWay G2 Thule EuroRide Thule EuroPower

931 928 929 920 922 940 915

Max. počet jízdních kol 2 2 (3 s adaptérem 928-1) 3 (4 s adaptérem 928-1) 2 3 2 2

Nosnost (kg) 60 51 60 46 51 36 60

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

Rozvor kol (cm) 22 20 20 19 19 17 25

Velikost (cm) 123 x 61
(31 x 61 x 68 ve složeném stavu) 137 x 48 137 x 65 102 x 55 102 x 73 105 x 58 118 x 63

Hmotnost (kg) 17.1 17.6 20.7 13.4 16.5 14.1 19.0

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

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

Snímatelné držáky rámů kol • • • • • •

Uzamčení jízdního kola k nosiči • • • • • Příslušenství 526/527/528 •

Uzamčení nosiče k vozidlu • • • • • • •

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

Použitelný s nakládací rampou 9152 • • • • • •

Vhodný pro vozy s vně umístěnou 
rezervní pneumatikou

S adaptérem 9042 pro připevnění k vnějšímu 
rezervnímu kolu

S adaptérem 9202 pro připevnění k vnějšímu 
rezervnímu kolu

S adaptérem 9042 pro připevnění 
k vnějšímu rezervnímu kolu

Zadní světla • • • • • •

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

13pólový konektor  
(7pólový konektor s nástavcem 9906)

13pólový konektor  
(7pólový konektor s nástavcem 9906)

13pólový konektor (7pólový  
konektor s nástavcem 9906)

13pólový konektor (7pólový 
konektor s nástavcem 9906)

Schválený zkouškami TÜV/EuroBE • •

Vyhovuje normám City Crash • • • • • • •

Různé Max. hmotnost jízdního kola při použití adaptéru 
928-1 je 15 kg.

Pojme kola o šířce až 2,2 palce 
(5,6 cm).
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Na vodu a ještě dál
Lidé dokázali vymyslet mnoho způsobů, jak ovládnout vodu. Nejvíce 

vzrušující přitom může být jízda na kajaku, kánoi, surfovacím prkně nebo 

wakeboardu. Společnost Thule si dala za cíl zajistit bezproblémovou 

přepravu vaší výstroje k vodě, a proto vyvinula mimořádně bezpečné 

nosiče, které se umožňují snadnou montáž, nejsou náročné na prostor a 

samozřejmě jsou vybaveny odolnými upevňovacími popruhy a ochrannými 

podložkami. K vodě vás přepravíme bezpečně a ve zdraví. Pak už je jen na 

vás, zda se rozhodnete plout po proudu nebo vyrazit proti němu.
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VLASTNOSTI

1  Možnost sklápění pod širokým úhlem maximálně usnadní nakládání i vykládání 
vašeho kajaku. 2  Exkluzivní teleskopická konstrukce, s integrovaným popruhem. 
3  Zahákněte příslušenství Thule Quick Draw za svůj automobil nebo člun, napně-

te je a vydejte se na cestu. Prodává se ve dvoudílné sadě. Příslušenství umožňující 
dokonalé použití jako příďová a záďová linie. 4  Inovativní uzamykatelný popruh 
chrání váš kajak nebo jiné vybavení připevněné ke střešnímu nosiči před krádeží. 
5  Pomocí příslušenství Thule Boxlift 571 můžete snadno zvedat svůj střešní box ke 

stropu garáže. Zvedací zařízení je stejně dokonalým pomocníkem i při uskladňování 
kajaků a surfovacích prken. 6  Víceúčelový nosič Thule 855 umožňuje přepravu až tří 
vesel, pádel atd.



1

2

3

66

Thule K-Guard 840
Nosič Thule K-Guard se vyznačuje maximální úrovní 

jistoty a bezpečnosti – představuje pravděpodobně 

nedokonalejší řešení pro přepravu kajaků. Věnujte 

méně času nakládání a vykládání a užívejte si více 

času v kajaku na vodě.

TECHNICKÉ ÚDAJE NALEZNETE NA STRANĚ 68.

VLASTNOSTI

1  Pryžové podpěry jsou navrženy tak, aby je bylo možné přizpůsobo-
vat různým tvarům kajaků, přičemž udržují rovnoměrné rozložení tlaku 
působícího na trup kajaku. 2  Vůbec první nosič kajaků, u kterého lze 
převážený kajak zajišťovat uzamknutím (pomocí uzamykatelného po-
pruhu s ocelovým jádrem) a současně uzamykat nosič namontovaný 
na nosných střešních tyčích. 3  Možnost sklápění pod širokým úhlem 
maximálně usnadní nakládání i vykládání kajaku.  K montáži nosiče 
můžete použít T-drážku systémů Thule SlideBar, WingBar či ProBar 
nebo jej můžete upevnit obepnutím okolo tyčí systému SquareBar. 

 Velmi rychlá a snadná montáž ke střešnímu nosiči.  Elegantní 
hliníkové kolébkové nosiče.  Testovány podle normy City Crash a 
schváleny pro kajaky o hmotnosti do 45 kg.

Doplňky k nosiči Thule K-Guard

Thule SlideBar 891-893
Systém Thule SlideBar mimořádně usnadňuje nakládání jízdních kol, 
kajaků nebo kánoí na střechu automobilu, protože se tyč vysouvá na 
kterékoli dlouhé straně vozu mimo karoserii. Viz strana 16.
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Thule Hull-a-Port Pro 837
Tento svislý nosič nejvyšší třídy slučuje 

maximální pevnost a úroveň ochrany s 

vysokou všestranností. Není-li používán, 

lze jej sklopit dolů.

VLASTNOSTI

 Skládá se dolů do úrovně střešního 
nosiče, proto jej při vjíždění do garáže není 
nutné demontovat.  Stabilní, prostorově 
úsporná konstrukce.  Podložky s mi-
mořádně silnou vrstvou plsti chrání trup. 

 Pevné popruhy spolehlivě zajišťují kajak 
v přepravní poloze.  Pryžová podložka 
okolo přezky popruhu chrání kajak i auto-
mobil před poškrábáním během upevňování 
a přepravy..  Schválen pro přepravu kajaků 
o hmotnosti do 45 kg.

TECHNICKÉ ÚDAJE NALEZNETE NA 

STRANĚ 68.

Thule Hull-a-Port 835-1
Tento standardní kolébkový nosič tvaru 

J poskytuje vynikající nosnost a úroveň 

ochrany díky svému nastavitelnému 

obložení se čtyřbodovým stykem a 

ocelové konstrukci.

VLASTNOSTI

 Široký profil tvaru J usnadňuje manipu-
laci s převáženými předměty.  Stabilní, 
prostorově úsporná konstrukce.  Podložky 
s mimořádně silnou vrstvou plsti chrání trup. 

 Pevné popruhy spolehlivě zajišťují kajak 
v přepravní poloze.  Pryžová podložka 
okolo přezky popruhu chrání kajak i auto-
mobil před poškrábáním během upevňování 
a přepravy.  Schválen pro přepravu kajaků 
o hmotnosti do 45 kg.

TECHNICKÉ ÚDAJE NALEZNETE NA 

STRANĚ 68.

Nosič kajaků Thule 874
Dokonale se přizpůsobuje tvaru kajaku.

VLASTNOSTI

 Čtyři nastavitelné pryžové podpěry 
stabilizují kajak při přepravě pevně na místě. 

Pevné popruhy spolehlivě zajišťují kajak 
v přepravní poloze.  Pryžová podložka 
okolo přezky popruhu chrání kajak i auto-
mobil před poškrábáním během upevňování 
a přepravy.  Snadná montáž na nosné 
tyče systému Thule SquareBar a na tyče s 
T-drážkou (adaptér pro montáž do T-drážky 
je součástí standardního příslušenství).

TECHNICKÉ ÚDAJE NALEZNETE NA 

STRANĚ 68.

Thule Hydroglide 873
Kajak dokáže snadno naložit jediná 

osoba.

VLASTNOSTI

 Zadní podpěry s plstěnými vložkami 
usnadňují nakládání. Kajak stačí jen nasunout 
na střechu automobilu.  Pevné popruhy a 
nastavitelná pryžová podpěra na předním 
držáku spolehlivě zajišťují kajak v přepravní 
poloze.  Pryžová podložka okolo přezky 
popruhu chrání kajak i automobil před 
poškrábáním během upevňování a přepravy. 

 Snadná montáž na nosné tyče systému 
Thule SquareBar a na tyče s T-drážkou 
(adaptér pro montáž do T-drážky je součástí 
standardního příslušenství).

TECHNICKÉ ÚDAJE  

NALEZNETE NA  

STRANĚ 68.

Podpěra kajaku Thule 520-1
Umožňuje přepravu 1 nebo 2 kajaků a 

je vhodný také pro malé čluny nebo 

surfová prkna. 

VLASTNOSTI

 Délka popruhů 2 x 275 cm, součást příslu-
šenství.  Ochrana přezky z polypropylenu. 

 Snadná montáž na nosné tyče systému 
Thule SquareBar a na tyče s T-drážkou 
(adaptér pro montáž do T-drážky je součástí 
standardního příslušenství).

TECHNICKÉ ÚDAJE NALEZNETE NA 

STRANĚ 68.
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Thule SUP Taxi 810
Luxusní provedení nosiče Paddleboard 

(SUP), který se vyznačuje univerzálním 

a bezpečným systémem montáže.

VLASTNOSTI

 Exkluzivní teleskopický design je ideální 
pro prkna o šířkách 700–860 mm.  Vaše 
surfovací prkna si mohou užívat nebývalou 
úroveň zabezpečení, a to díky vysoce 
odolné popruhové tkanině vyztužené 
ocelovými dráty a odpružené uzamykací 
vačce.  Integrovaný upevňovací popruh 
umožňuje snadné a pohodlné nakládání. 

 Surfovací prkna jsou během přepravy 
chráněna měkkým obložením odolným 
proti povětrnostním vlivům.  4 zámky 
se systémem jednoho klíče (součást 
dodaného příslušenství), z toho 2 pro 
sestavu zajišťovacích popruhů a 2 pro 
montážní systém Speed-Link™.  Včetně 
rychloupínacího systému Speed-Link™, 
který umožňuje pohodlnou montáž na 
střešní nosič bez použití nářadí.  Možnost 
přepravy dvou prken.

Nosič kánoí Thule 579
Nosič určený pro kánoe a jiné malé 

čluny.

VLASTNOSTI

 Ochranu člunu zajišťují měkké opěrné 
podložky.  Zajištění se provádí pomocí 
popruhů.  Určeno pro jednu kánoi nebo 
malý člun.

Nosiče vybavení pro 
vodní sporty

1  Montáž se provádí obemknutím nosných tyčí nebo do T-drážky. Při použití s nosnými tyčemi Thule SlideBar je potřeba adaptér 886.
2  Montáž se provádí obemknutím nosných tyčí, není kompatibilní s nosnými tyčemi SlideBar.

Thule Portage 819
Nejsnáze použitelný nosič kanoí 

v sortimentu Thule, kompatibilní se 

všemi střešními nosiči.

VLASTNOSTI

 Odolné držáky s ochrannou měkkou 
vrstvou loď chrání před poškozením při 
přepravě.  Držáky mají sešikmené hrany, 
aby se na ně kánoe dobře nakládala. 
Během přepravy kánoi chrání poddajná 
ochranná vrstva odolná vůči povětrnostním 
vlivům, jíž jsou potaženy opěrné plochy. 

 S nosičem se dodávají všechny středové 
popruhy s bezpečnostními podložkami na 
přezkách potřebné k přepravě jedné kánoe. 

 Nosič lze použít v kombinaci se všemi 
systémy nosičů Thule.*  Je kompatibilní 
s T-drážkou.

* Při montáži na nosné tyče Thule Slidebar je třeba použít 
adaptér do T-drážky.

Název Thule K-Guard Thule Hull-a-Port Pro Thule Hull-a-Port Thule nosič kajaků Thule Hydroglide Thule podpěra kajaku Thule nosič kanoí Thule Portage Thule SUP Taxi Thule SUP Shuttle Thule Wave nosič 
surfovacího prkna

Thule Sailboard nosič windsurfového prkna

840 837 835-1 874 873  520-1 579 819 810 811 832 533 833

Náklad Kajak Kajak Kajak Kajak Kajak Kajak Kánoe Kánoe Prkno SUP Prkno SUP Surfové prkno Windsurfové prkno a stěžeň

Nosnost 45 kg 1 kajak 1 kajak 1 kajak 1 kajak  2 kajaky 1 kánoe 1 kánoe 2 prkna na 
paddleboarding

2 prkna na 
paddleboarding 1–2 surfová prkna 1 windsurfové prkno + 2 stěžně

Délka popruhu (cm) 2 x 400 2 x 275 2 x 275 2 x 400 2 x 400 2 x 275 2 x 400 2 x 180 2 x 275 2 x 275

Pryžová ochrana přezky • • • • •  • • • • • •

Vhodný pro všechny rozměry stěžňů • •

Vhodný pro jiná plavidla Surfové prkno nebo 
malý člun

Surfové prkno nebo 
malý člun

Surfové prkno nebo 
malý člun

 Surfové prkno nebo 
malý člun Malý člun Malý člun Hodí se pro všechna 

surfovací prkna. Surfová prkna

Zámek • Příslušenství 841 
nebo 538

Příslušenství 841 
nebo 538

Příslušenství 841 
nebo 538

Příslušenství 841 
nebo 538 Příslušenství 841 Příslušenství 841 nebo 

538 • Příslušenství 841 nebo 
538 Příslušenství 841 nebo 538

Použitelný s tyčemi Wing, Slide, 
AeroBar a ProBar • •1 •1 • • • • •2 • • •

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

Schválen zkouškou TÜV • • • • • • • • •
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Nosič surfovacího prkna 
Thule Wave 832
Speciálně navržen pro surfovací prkna.

VLASTNOSTI

 Prkno je uloženo v měkké ochranné pry-
žové kolébce.  Zajištění se provádí pomocí 
popruhů.  Možnost přepravy dvou prken.

Nosič windsurfového prkna 
Thule 533/833
Je určen k převážení jednoho prkna a 

dvou stěžňů. 

VLASTNOSTI

 Zajištění se provádí pomocí popruhů. 
 Provedení 533 pro použití se systémem 

Thule SquareBar, provedení 833 pro použití 
se systémy Thule WingBar, Thule SlideBar, 
Thule AeroBar a Thule ProBar.  Dodává se 
včetně ochranných podložek.

Waterslide 839
Chrání vaše vozidlo při 
nakládání a vykládání 
člunu. Protiskluzový povrch 
na dolní straně a dva popruhy 
připevněné k nosným tyčím zajišťují pod-
ložku v pracovní poloze při nakládání a 
vykládání. Hladký horní povrch chrání člun 
i vozidlo v případě vzájemného styku.

Svorník 
Thule Eye Bolt 320
Chystáte-li se upevnit nosič na tyče Thule 
SlideBar, usnadní vám použití výsuvné 
funkce svorník Thule Eye Bolt, který 
lze zamontovat do T-drážky, kde slouží 
k připoutávání popruhů.

Příslušenství k nosiči vybavení pro vodní sporty

Uzamykatelný 
popruh Thule 841
Inovativní uzamykatelný 
popruh chrání váš kajak 
nebo jiné vybavení připev-
něné ke střešnímu nosiči 
před krádeží.

Thule Quick Draw 838
Příslušenství umožňující 
vhodné použití jako příďová 
a záďová linie. Zahákněte 
příslušenství Thule Quick 
Draw za svůj automobil 
nebo člun, napněte je a 
vydejte se na cestu. Prodává 
se ve dvoudílné sadě.

Thule SUP Shuttle 811
Nosič surfových prken a prken na pad-

dleboarding s nastavitelnou šíří a prvky 

pro ochranu převážených prken, kompa-

tibilní se všemi střešními nosiči.

VLASTNOSTI

 Nosič má propracovanou teleskopickou 
konstrukci a snadno se přizpůsobí prknům 
o šířce až 86 cm.  Dvojitá konstrukce no-
siče umožňuje maximálně stabilní upevnění 
dvou prken.  Během přepravy prkna chrá-
ní měkká ochranná vrstva odolná vůči pově-
trnostním vlivům, jíž jsou potaženy opěrné 
plochy.  Nosič lze použít v kombinaci se 
všemi systémy nosičů Thule.*  Popruhy 
jsou opatřeny nastavitelným polstrováním, 
které prkna chrání před oděrem.  Nosič je 
kompatibilní s T-drážkou.

* Při montáži na nosné tyče Thule Slidebar je třeba použít 
adaptér do T-drážky.

Název Thule K-Guard Thule Hull-a-Port Pro Thule Hull-a-Port Thule nosič kajaků Thule Hydroglide Thule podpěra kajaku Thule nosič kanoí Thule Portage Thule SUP Taxi Thule SUP Shuttle Thule Wave nosič 
surfovacího prkna

Thule Sailboard nosič windsurfového prkna

840 837 835-1 874 873  520-1 579 819 810 811 832 533 833

Náklad Kajak Kajak Kajak Kajak Kajak Kajak Kánoe Kánoe Prkno SUP Prkno SUP Surfové prkno Windsurfové prkno a stěžeň

Nosnost 45 kg 1 kajak 1 kajak 1 kajak 1 kajak  2 kajaky 1 kánoe 1 kánoe 2 prkna na 
paddleboarding

2 prkna na 
paddleboarding 1–2 surfová prkna 1 windsurfové prkno + 2 stěžně

Délka popruhu (cm) 2 x 400 2 x 275 2 x 275 2 x 400 2 x 400 2 x 275 2 x 400 2 x 180 2 x 275 2 x 275

Pryžová ochrana přezky • • • • •  • • • • • •

Vhodný pro všechny rozměry stěžňů • •

Vhodný pro jiná plavidla Surfové prkno nebo 
malý člun

Surfové prkno nebo 
malý člun

Surfové prkno nebo 
malý člun

 Surfové prkno nebo 
malý člun Malý člun Malý člun Hodí se pro všechna 

surfovací prkna. Surfová prkna

Zámek • Příslušenství 841 
nebo 538

Příslušenství 841 
nebo 538

Příslušenství 841 
nebo 538

Příslušenství 841 
nebo 538 Příslušenství 841 Příslušenství 841 nebo 

538 • Příslušenství 841 nebo 
538 Příslušenství 841 nebo 538

Použitelný s tyčemi Wing, Slide, 
AeroBar a ProBar • •1 •1 • • • • •2 • • •

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

Schválen zkouškou TÜV • • • • • • • • •
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Dobrodružství na sněhu 
v bezpečném stylu
Při aktivním trávení času ve volné přírodě představuje lyžování samostat-

nou kategorii. My se přitom snažíme držet krok tím, že vyrábíme nosiče 

lyží, které skutečně vynikají mezi konkurenčními výrobky. Všechny nosiče 

lyží Thule se snadno montují a lyže se na ně snadno upevňují bez ohledu 

na počasí. Kromě toho mají zvýšenou konstrukci, která zabraňuje po-

škození střechy. Díky svému výsuvnému provedení umožňují doplňování 

převáženého vybavení i na poslední chvíli. V našem sortimentu zimního 

vybavení nechybějí ani sněhové řetězy. Dostat se na otevřené bílé pláně 

tak nepředstavuje žádný problém – a to ani tehdy, jsou-li všude okolo 

pouze prudké svahy.
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VLASTNOSTI

1  Easy-fit je řada sněhových řetězů, která byla vyvinuta pro osobní automobily a 
vozidla kategorie SUV a která již získala mnoho ocenění. Slučuje nejpokrokovější 
technologii s nejmodernějším designem. 2  Pomocí jednoduchého ručního úkonu se 
nosič lyží pohodlně vysouvá ven, čímž se usnadňuje nakládání i vykládání a odpadá 
nutnost nahýbat se přes střechu automobilu. 3  Řada K-Summit zahrnuje nejexklu-
zivnější sněhové řetězy pro montáž zvenčí, z nichž všechny jsou mimořádně snadno 
použitelné. Vybavení západkovým systémem, který je ovladatelný jednou rukou, 
umožňuje montáž bez námahy. 4  Mimořádně rozměrná tlačítka usnadňují otevírání 
nosiče lyží i s oblečenými rukavicemi. 5  Zajistěte své lyže na nosiči uzamknutím – a 
poté stejným způsobem i nosič lyží na střešním přepravním systému.



 Nosiče vybavení pro 
zimní sporty
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Thule Xtender 739
Pomocí jednoduchého ručního úkonu se 

nosič lyží pohodlně vysouvá ven, čímž se 

usnadňuje nakládání i vykládání a odpadá 

nutnost nahýbat se přes střechu automobilu. 

VLASTNOSTI

 Výsuvná konstrukce nosiče usnadňuje 
nakládání i vykládání.  Výsuvné provedení 
usnadňuje nakládání i vykládání a odpadá 
nutnost nahýbat se přes střechu automobilu a 
riskovat tak ušpinění oděvu nebo poškrábání 
laku automobilu.  Exkluzivní, aerodynamický 
design v hliníkovém provedení.  Zvýšená 
konstrukce udržuje vysoká vázání v poloze, ve 
které nemohou poškodit střechu automobilu. 

 Mimořádně rozměrná tlačítka usnadňují 
otevírání nosiče lyží.  Umožňuje převážení až 
šesti párů lyží nebo čtyř snowboardů.

TECHNICKÉ ÚDAJE NALEZNETE NA 

STRANĚ 79.

Thule Deluxe 726/727/740
Exkluzivní, aerodynamický design v 

hliníkovém provedení. 

VLASTNOSTI

 Díky možnosti nastavování výšky jsou 
vysoká vázání vždy v poloze, ve které 
nemohou poškodit střechu automobilu. 

 Mimořádně rozměrná tlačítka usnadňují 
otevírání nosiče lyží.  Dodává se ve třech 
velikostech pro převážení až šesti párů lyží 
nebo až čtyř snowboardů.

TECHNICKÉ ÚDAJE NALEZNETE NA 

STRANĚ 79.

Thule SkiClick
Nosič určený speciálně pro přepravu běžeckých lyží. 

Lyže stačí jednoduše zacvaknout do inovativního 

držáku a může se jet. 

TECHNICKÉ ÚDAJE NALEZNETE NA STRANĚ 79.

VLASTNOSTI

 Součást systému Thule, který je možné namontovat na střešní 
nosič nebo na zeď a do něhož lze sportovní náčiní jednoduše uchytit. 
Tenký ochranný vak brání ulpívání nečistot a prachu na vrstvě vosku 
(příslušenství 7294).  Nosič Thule SkiClick umožňuje velmi snadné 
upevnění lyží na střechu auta.  Díky své důmyslně řešené konstrukci 
na střeše nezabere mnoho místa.  Nosič má minimální aerodyna-
mický odpor, a tak zbytečně nezvyšuje spotřebu pohonných hmot. 

 Je vybaven bezpečnostním zámkem.  Je vyroben z tenké-
ho materiálu, a když se nepoužívá, lze jej velice kompaktně složit. 

 Nosič Thule SkiClick a vak Thule SkiClick jsou ideálním řešením pro 
každodenní převážení lyží.

Thule Snowpro 745/746/
Snowpro Uplifted 748
Vyzkoušený a prověřený tisícovkami 

lyžařů po celém světě. 

VLASTNOSTI MODELŮ 745/746

 Dodává se ve třech velikostech pro tři až 
čtyři páry lyží nebo až dva snowboardy.

VLASTNOSTI MODELU 748

 Umožňuje převážení až čtyř párů lyží 
nebo dvou snowboardů.  Při přepravě 
lyží s vyšším vázáním je nosič možné zvýšit 
o 30 mm.

TECHNICKÉ ÚDAJE NALEZNETE NA 

STRANĚ 79.



 Sněhové řetězy
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Řada Thule Easy-fit
Montáž inovovaného sněhového řetězu Thule Easy-fit 

na kolo trvá pouhých 12 sekund. To je vůbec  nejkratší 

doba mezi všemi sněhovými řetězy, která je také 

 zapsána v Guinessově knize světových rekordů. Nyní 

je tento řetěz k dispozici také v nové verzi pro vozy 

SUV (Thule Easy-fit SUV) a ve vysoce výkonné verzi 

pro osobní automobily (Thule Easy-fit CU-10). 

VLASTNOSTI

1  Středová hliníková tyč je základní součástí napínacího 
systému: otevřete integrovaný pedál a sešlápněte jej nohou. 
Tím se aktivuje automatický napínací mechanismus. Řetěz 
se automaticky napne ihned, jakmile se automobil uvede do 
pohybu. 2  Vnitřní systém tuhých oblouků umožňuje velmi 
intuitivní montáž od horní části kola. 3  Svařované ocelové 
destičky tvaru S spojující hliníkovou tyč s vnitřním systé-
mem tuhých oblouků. 4  Automatické uvolňování – stačí 
stisknout červená tlačítka na hliníkové tyči a řetěz se uvolní. 

 Montáž je velmi intuitivní a provádí se od horní části kola, 
tedy shora dolů.  Praktický a odolný vak s dobře viditel-
nými pokyny je použitelný i jako podložka pod kolena při 
montáži a demontáži.

TECHNICKÉ ÚDAJE NALEZNETE NA STRANĚ 79.
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Řada Thule K-Summit
Vnější řetěz pro osobní automobily, který se vyznačuje 

nejpromyšlenější konstrukcí.

VLASTNOSTI

 Vůle za kolem 0 mm.  Montuje se na originální matici/šroub 
kola.  Inovativní západkový systém, který působí jako násobič 
síly a umožňuje snazší montáž.  Tažné pružiny omezují zvyšo-
vání dynamických sil a umožňují dokonalé dosednutí na pláště 
několika velikostí.  Běhounový řetěz se střídavě uspořádanými 
destičkami ze speciálního vstřikovaného plastu opatřenými hřeby 
z tvrdého kovu a spojenými řetězovými články ze speciální slitino-
vé oceli.  Nedochází ke styku s ráfky slitinových kol.  Sklopná 
ramena umožňují snadné ukládání do důmyslně řešeného vaku. 

 Inovativní konstrukce.  K dispozici také: Thule K-Summit XL a 
Thule K-Summit XXL pro malá i velká vozidla kategorie SUV.

TECHNICKÉ ÚDAJE NALEZNETE NA DALŠÍ STRANĚ.

Thule CK-7
Nejtenčí sněhový řetěz na světě.

VLASTNOSTI

 Vůle o velikosti 7 mm na vnitřní straně a na běhounu.  Mon-
táž se provádí zdola nahoru díky vnitřnímu ohebnému lanku. 

 Použití speciálních kroucených článků snižuje tloušťku řetězu 
na 7 mm.  Zvýšený jízdní komfort.  Mikroregulační systém 
umožňuje dosažení dokonalého napnutí.  Uzavřené zkracovací 
háky zabraňují vzniku smyček na řetězu.  Chrániče pro kola 
z lehkých slitin (volitelné použití).  Barevně kódované montážní 
body.

TECHNICKÉ ÚDAJE NALEZNETE NA DALŠÍ STRANĚ.

Thule CS-10
Inteligentní sněhový řetěz s automatic-

kým uvolňováním.

VLASTNOSTI

 Vůle na vnitřní straně 10 mm.  Vnější 
systém rychlého uvolňování: sněhový řetěz 
se snímá zatažením za speciální zařízení. 

 Samonapínací systém: montáž řetězu 
vyžaduje pouze jedno zastavení.  Mikrore-
gulační systém umožňuje dosažení dokona-
lého napnutí.  Chrániče kol z lehkých slitin 
(volitelné použití).  Dodává se také ve 
verzích pro vozidla kategorie SUV a obytná 
vozidla.

TECHNICKÉ ÚDAJE 

NALEZNETE NA DALŠÍ 

STRANĚ.

Thule CL-10 
Výztuže pro rozrušování ledu a automa-

tické napínání.

VLASTNOSTI

 Vůle na vnitřní straně 10 mm.  Samo-
napínací systém: montáž řetězu vyžaduje 
pouze jedno zastavení.  Řetěz s asymet-
rickým kosočtvercovým vzorem opatřený 
výztužemi pro rozrušování ledu.  Mikro-
regulační systém umožňuje dosažení doko-
nalého napnutí.  Chrániče kol z lehkých 
slitin (volitelné použití).  Dodává se také 
ve verzích pro vozidla kategorie SUV a lehká 
užitková vozidla.

TECHNICKÉ ÚDAJE NALEZNETE 

NA DALŠÍ STRANĚ.

Thule CB-12
Jednoduché a robustní provedení.

VLASTNOSTI

 Vůle na vnitřní straně a na běhounu 
12 mm.  Ruční napínací systém: potřebné 
je jedno zastavení k namontování řetězu a 
jedno zastavení k jeho napnutí.  Uzavřené 
zkracovací háky zabraňují vzniku smyček 
na řetězu.  Dodává se také ve verzích pro 
vozidla kategorie SUV, obytná vozidla a 
lehká užitková vozidla.

TECHNICKÉ ÚDAJE NALEZNETE 

NA DALŠÍ STRANĚ.
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Nosiče vybavení 
pro zimní sporty

Sněhové řetězy

Ocenění, která 
získal sněhový řetěz 

Thule CL-10. 

Ocenění, která 
získal sněhový řetěz 

Thule CS-10. 

Název Thule
Řada Easy-fit

Thule
Řada K-Summit

Thule
CK-7

Thule
Modely CS, XS

Thule
Modely CL, CG, XG

Thule
Modely CB, CD, XB, XD

Montáž prováděná shora 
dolů •

Vnější montáž •

Montáž prováděná zdola 
nahoru • • • •

Vnější uvolňování • • •

Samonapínací systém 
(montáž řetězu vyžaduje 
pouze jedno zastavení)

• • •

Ruční napínání (montáž 
řetězu vyžaduje 2 zastavení) • •

Ochrana kol z lehkých slitin • • • • • Pouze pro modely 
CD a XD

Kompatibilní se systémy 
ABS-ESP • • • • • •

Název Thule SkiClick Thule Xtender Thule Deluxe Thule Snowpro Thule Snowpro 
Uplifted

7291 739 740 726 727 745 746 748

Šířka ložné plochy (cm) 60 30 40 60 30 40 40

Max. počet párů lyží nebo 
snowboardů 1*/0 6/4 3/2 4/2 6/4 3/2 4/2 4/2

Mimořádně velké tlačítko • • • •

Široké pryžové chrániče • • • • • • •

Prostor pro vysoká vázání • • • • •

Uzamčení lyží k nosiči Bezpečnostní zámek • • • • • • •

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

Použitelný s tyčemi Wing, 
Slide a AeroBar. • • • • • S adaptérem 

888
S adaptérem 

888 S adaptérem 887

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

Schválen zkouškou TÜV • • • • • • •

Různé Inteligentní nosič 
lyží pro pohodlnou 
přepravu a ukládání 

běžeckých lyží. 
Jako příslušenství je 
k dispozici vak Thule 

SkiClick 7294.

Hliníkový. 
Výsuvná konstrukce 

usnadňuje nakládání i 
vykládání.

Hliníkový. 
Včetně adaptéru pro zvýšení o 25 mm. 

Zvýšení není možné při montáži na tyčích 
AeroBar.

Po zvýšení o 30 mm 
vytváří prostor pro 

vyšší vázání.

* Nosič lze použít pouze na běžecké lyže.



 Svět značky Thule
Jsme si zcela jistí tím, že se nemůžete dočkat, až naložíte své vybavení a vyrazíte ven. Zkuste se blíže 

seznámit se světem značky Thule – před cestou nebo po návratu z ní. Na našich webových stránkách je 

představen široký sortiment výrobků, mezi které patří střešní nosiče, sněhové řetězy, úložné vaky a brašny, 

řešení pro převážení a tažení nákladů, jako i nosiče jízdních kol, nosiče vybavení pro zimní a vodní sporty 

a nosiče pro profesionální použití. Naleznete zde také všechny nezbytné informace o našich přívěsech pro 

převážení člunů a koní.

PRŮVODCE THULE FITGUIDE

Jestliže naleznete správné řešení pro převážení nákladů, 
potřebujete je také přizpůsobit svému vozidlu. Jedním 
z hlavních nástrojů dostupných na stránkách thule.com je 
průvodce Fit Guide. V jednotlivých přehledných krocích 
vám pomůže nalézt nejvhodnější výrobky pro typ vašeho 
automobilu. 

www.thule.com
Seznamte se s našimi výrobky, použijte praktický průvodce 
Fit Guide a vyhledejte naše prodejce. Průvodce Fit Guide 
je dostupný také na našich stránkách pro mobilní aplikace 
www.m.thule.com.



PARTNERSKÝ PROGRAM 
SPOLEČNOSTI THULE

Společnost Thule má velký počet prodejců 
po celém světě, přičemž některá vybraná 
prodejní místa jsou zařazena do jejího 
partnerského programu. Tato prodejní 
místa nabízejí celý sortiment výrobků. 
Zaměstnanci společnosti jsou díky speciál-
nímu školicímu programu schopni nabízet 
všechna dostupná řešení. K vyhledání 
prodejce pro vaši oblast, který bude vyho-
vovat vašim potřebám, můžete použít náš 
nástroj Vyhledávání prodejců.

SPOLEČNOST THULE NA 
SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

S ucelenou nabídkou výrobků společnosti 
Thule se můžete seznámit také prostřed-
nictvím dalších mediálních kanálů. Na-
vštivte nás na Facebooku nebo se nechte 
inspirovat naším kanálem na portálu 
Youtube, který mimo jiné obsahuje i řadu 
filmů s prezentacemi výrobků. 

www.facebook.com/thulebringyourlife
www.youtube.com/thulebringyourlife

THULE GROUP

Značku Thule vlastní, společně s dalšími 
značkami, mezinárodní skupina Thule 
Group. Všechny tyto značky mají společné 
poslání: vyvíjet inteligentní řešení, která 
zjednodušují váš aktivní život. 

www.thulegroup.com



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
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 Enjoy the ride


