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Vypravte se ven s 
celou rodinou. 
Společnost Thule vám už více než 70 let pomáhá bezpečně, jednoduše 
a stylově převážet sportovní výstroj, abyste mohli žít opravdu aktivně. 
A stejně promyšleně přistupuje i k přepravě dětí.

Zastává názor, že vybavení pro přepravu dětí by mělo být bezpečné, 
snadno použitelné a moderně designově řešené. A že je důležité, aby 
se do aktivních koníčků mohli zapojit i nejmenší členové rodiny. Ať je 
léto nebo zima, ať je cíl kdekoli.

Společnost Thule nabízí všechno, co mohou milovníci pohybu potřebovat, 
aby se na své výpravy mohli vydávat i s dětmi. 
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Proč zvolit vybavení Thule?
Značka Thule je pro aktivní rodinu ideální volbou hned ze tří důvodů:

BEZPEČNOST

Produkty značky Thule odpovídají požadavkům mezinárodních bezpečnostních norem a v řadě 
případů je dokonce překračují. Navíc procházejí přísnými interními testy, takže můžeme zaručit, že 
obstojí i v těch nejnáročnějších podmínkách. Naší hlavní prioritou je bezpečnost – volba vybavení 
Thule je tedy sázka na jistotu.
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SNADNÉ POUŽITÍ

Naše vozíky a nosiče navrhují milovníci outdoorových 
aktivit, přičemž mnoho z nich už vychovává děti. Proto 
se zaměřují především na to, aby naše výrobky rodinám 
co nejvíce zpříjemnily pobyt na čerstvém vzduchu a aby 
byly maximálně intuitivní a snadno použitelné.

VŠESTRANNOST A KVALITA

Naše produkty jsou velmi odolné a jsou 
navrženy tak, aby se dokonale přizpůsobily 
potřebám rodičů i dětí a aby jim spolehlivě 
sloužily řadu let.
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Multifunkční 
dětské vozíky 
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5 aktivit. 4 roční období. 1 vozík.

Multifunkční dětské vozíky Thule patří k nejuniverzálnějším a nejlépe 
funkčním produktům svého druhu. Jsou perfektním řešením pro rodiny, 
které do přírody vyrážejí během celého roku a holdují různým typům aktivit.

Sortiment multifunkčních dětských vozíků Thule Chariot vychází z více než 
dvacetiletých zkušeností společnosti Thule s přepravou dětí.
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ŘADA SPORT

Vozíky této řady mají atraktivní design 
a aerodynamickou konstrukci a jsou určeny pro 
milovníky přírody a sportovní nadšence, kteří se 
i s dětmi chtějí naplno věnovat svým koníčkům a kteří 
od dětského vozíku požadují maximální výkon.

ŘADA URBAN

Ideální volba pro rodiče, kteří hledají univerzální, 
snadno použitelný vozík, který budou moci podle 
potřeby jednoduše upravit tak, aby s nimi zvládl 
běžecký trénink v parku i výlet na kole.

ŘADA TOURING

Klasické, ale multifunkční modely z této řady se 
hodí pro sportovně založené rodiny, které plánují 
především cyklistické výpravy.

Nabízíme 3 řady dětských vozíků. 
Každá z nich je uzpůsobena pro jiný 
typ aktivního životního stylu.

Díky inovativním technologiím VersaWing a ezClick 
vozík snadno a rychle připravíte na novou aktivitu.
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ODPOVÍDÁ TĚMTO MEZINÁRODNÍM BEZPEČNOSTNÍM NORMÁM:

EN 1888
EN 15918

ASTM F833
ASTM F1975

SOR/85-379

10lETÁ ZÁRUka Na RÁM, 2lETÁ 
ZÁRUka Na TExTIlNÍ DÍly a ZÁVĚS

21

4

3

5

VlaSTNOSTI

  Díky aerodynamickému tvaru se vozík hodí pro nejrůznější 
 sportovní aktivity.
1   Nastavitelné odpružení zaručuje maximální stabilitu vozíku a 

 pohodlí při jízdě.
2   Ergonomicky řešená řídítka jsou optimálně uzpůsobená pro 
 kondiční běh.
3   Kotoučové brzdy umožňují kontrolovat rychlost i při jízdě v 
 náročném terénu.
4   Plně větrací bočnice pomáhají regulovat teplotu uvnitř vozíku.

  Pohodlí dítěte zajišťuje vyjímatelné polstrované sedadlo.
5   Na příčnou tyč pro příslušenství lze upevnit různé doplňky.

  Vozík je vybaven držáky Click n’ Store, do nichž je možné 
 upevnit sety pro přestavbu.

Barvy

ŘADA SPORT
Thule Chariot CX
Thule Chariot CX je pohodlný a stylový vozík 
vybavený nejmodernějšími technologiemi, 
určený pro velmi aktivní rodiny. Děti v něm 
s rodiči snadno absolvují třeba náročný 
trénink na novou triatlonovou sezónu.

1
Uveze

2
Uveze

SOUČÁSTÍ DODÁVky JE I 
CyklISTICkÝ SET.
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ODPOVÍDÁ TĚMTO MEZINÁRODNÍM BEZPEČNOSTNÍM NORMÁM:

EN 1888
EN 15918

ASTM F833
ASTM F1975

SOR/85-379

21

4

3

5

10lETÁ ZÁRUka Na RÁM, 2lETÁ 
ZÁRUka Na TExTIlNÍ DÍly a ZÁVĚS 

VlaSTNOSTI

  Díky aerodynamickému tvaru se vozík hodí pro nejrůznější 
 sportovní aktivity.
1   Nastavitelné odpružení zaručuje maximální stabilitu vozíku a 

 pohodlí při jízdě.
2   Nastavitelná řídítka HeightRight rodičům poskytují maximální komfort.
3   Částečně větrací bočnice pomáhají regulovat teplotu uvnitř vozíku.
4   Na příčnou tyč pro příslušenství lze upevnit různé doplňky.
5   Vozík je vybaven držáky Click n’ Store, do nichž je možné upevnit 
 sety pro přestavbu.

Barvy

ŘADA SPORT
Thule Chariot Cougar
Thule Chariot Cougar je všestranný 
sportovní vozík, který nabízí skvělý 
poměr vlastností a výkonu. Proto patří 
k našim nejoblíbenějším modelům.

1
Uveze

2
Uveze

SOUČÁSTÍ DODÁVky JE I 
CyklISTICkÝ SET.
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ODPOVÍDÁ TĚMTO MEZINÁRODNÍM BEZPEČNOSTNÍM NORMÁM:

EN 1888
EN 15918

ASTM F833
ASTM F1975

SOR/85-379

1 2

10lETÁ ZÁRUka Na RÁM, 2lETÁ 
ZÁRUka Na TExTIlNÍ DÍly a ZÁVĚS

VlaSTNOSTI

  Díky aerodynamickému tvaru se vozík hodí pro nejrůznější 
 sportovní aktivity.

  Vozík má odlehčenou konstrukci, a proto se s ním velmi 
 dobře manipuluje.
1   Nastavitelná řídítka HeightRight rodičům poskytují 

 maximální komfort.
2   Na příčnou tyč pro příslušenství lze upevnit různé doplňky.

Barva

ŘADA SPORT
Thule Chariot Cheetah
Thule Chariot Cheetah je sportovec lehké 
váhové kategorie a perfektní tréninkový 
partner pro každého atleta se závazky.

1
Uveze

2
Uveze

SOUČÁSTÍ DODÁVky JE I 
CyklISTICkÝ SET.
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EN 1888
EN 15918

ASTM F833
ASTM F1975

SOR/85-379

10lETÁ ZÁRUka Na RÁM, 2lETÁ 
ZÁRUka Na TExTIlNÍ DÍly a ZÁVĚS

21

4

3

5

VlaSTNOSTI
1    Vozík má otočné přední kolo, jehož zaaretováním se jednoduše 

 přestaví  na verzi pro kondiční běh.
2   Před připojením za kolo se přední kolo sklopí pod kabinu nebo odmontuje.
3    K vozíku je k dispozici příslušenství pro děti do 1 roku, mimo jiné adaptér 
 na dětskou autosedačku, brašna a opora hlavy.
4   Vozík lze velmi snadno složit jednou rukou.
5   Aby mělo dítě maximální pohodlí, sedadlo je možné sklopit.

  Nastavitelné odpružení zaručuje maximální stabilitu vozíku a pohodlí 
 při jízdě.

  Plně větrací bočnice pomáhají regulovat teplotu uvnitř vozíku.

  Na příčnou tyč pro příslušenství lze upevnit různé doplňky.

  Vozík je vybaven držáky Click n’ Store, do nichž je možné upevnit sety 
 pro přestavbu.

Barvy

ŘADA URBAN
Thule Chariot Chinook
Thule Chariot Chinook je ideální kočárek pro aktivní 
rodinu. Má otočné přední kolo, po jehož zaaretování 
se hbitě promění z praktického kočárku na vozík pro 
kondiční běh. Při ukládání do auta jej velmi 
jednoduše složíte jednou rukou. K dispozici 
je snadno použitelný adaptér na dětskou 
autosedačku, brašna, sklápěcí sedadlo 
a opora hlavy. Vozík nabízí všechny 
výhody moderního kočárku, ale 
zároveň i mnohem více možností. 

1
Uveze

2
Uveze

SOUČÁSTÍ DODÁVky JE
I OTOČNÉ PŘEDNÍ kOlO 
S MOŽNOSTÍ aRETaCE.

ODPOVÍDÁ TĚMTO MEZINÁRODNÍM BEZPEČNOSTNÍM NORMÁM:
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ŘADA TOURING
Thule Chariot Corsaire
Vozík Thule Chariot Corsaire je spolehlivý 
partner na dlouhé tratě, skvělý na běžné 
pochůzky i celodenní cyklistické výpravy.

SOUČÁSTÍ DODÁVky JE I 
CyklISTICkÝ SET.

21

4

3

5

ODPOVÍDÁ TĚMTO MEZINÁRODNÍM BEZPEČNOSTNÍM NORMÁM:

EN 1888
EN 15918

10lETÁ ZÁRUka Na RÁM, 2lETÁ 
ZÁRUka Na TExTIlNÍ DÍly a ZÁVĚS 

VlaSTNOSTI

1    Vozík má nadstandardně velkou kabinu, aby se dětem cestovalo 
 opravdu příjemně.

2   Vozík nabízí také spoustu úložného prostoru.

3   Nastavitelné odpružení zaručuje maximální stabilitu vozíku a 
 pohodlí při jízdě.

4   Nastavitelná řídítka HeightRightTM rodičům poskytují maximální komfort.

5    Částečně větrací bočnice pomáhají regulovat teplotu uvnitř vozíku.

Barva1
Uveze

2
Uveze
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21

21

4

3

5

ŘADA TOURING
Thule Chariot Captain
Thule Chariot Captain je robustní a prostorný 
vozík, který uveze i těžší náklad.

SOUČÁSTÍ DODÁVky JE I 
CyklISTICkÝ SET.

ODPOVÍDÁ TĚMTO MEZINÁRODNÍM BEZPEČNOSTNÍM NORMÁM:

EN 1888
EN 15918

10lETÁ ZÁRUka Na RÁM, 2lETÁ 
ZÁRUka Na TExTIlNÍ DÍly a ZÁVĚS 

VlaSTNOSTI

1    Vozík má masivní plastovou podlážku přišroubovanou k obvodové 
konstrukci,  a tak je mimořádně odolný.

2   Vozík nabízí také spoustu úložného prostoru.

3   Nastavitelné odpružení zaručuje maximální stabilitu vozíku a 
 pohodlí při jízdě.

4   Nastavitelná řídítka HeightRightTM rodičům poskytují maximální komfort.

5    Částečně větrací bočnice pomáhají regulovat teplotu uvnitř vozíku.

Barva2
Uveze
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Set Thule pro kondiční běh
Proměňte svůj dětský vozík Thule Chariot na 
dokonalý kočárek pro kondiční běh.

VlaSTNOSTI

   Snadná a rychlá montáž                       

   Pevné přední kolo, aby vozík držel směr

Kočárkový set Thule
Proměňte svůj dětský vozík Thule Chariot na 
sportovní kočárek do každého počasí.

VlaSTNOSTI

   Snadné upevnění i uskladnění díky držákům VersaWing

    Otáčení v úhlu 360°

kompatibilita setů pro přestavbu

Dětský vozík Thule Chariot využijete při procházkách a běžeckém tréninku, 
na túrách i při vyjížďkách na kole a lyžích. Na novou aktivitu jej připravíte 
během okamžiku.

Sety pro přestavbu

CX 1 CX 2 Cougar 1 Cougar 2 Cheetah 1 Cheetah 2

ŘADA SPORT

Kočárkový set 20100209 20100209 20100209 20100209 20100209 20100209

Set pro kondiční běh 20100157 20100158 20100143 20100144 20100143 20100144

Cyklistický set 20100506* 20100506* 20100506* 20100506* 20100506* 20100506*

Set pro běžky a pěší turistiku 20100808 20100808 20100808 20100808 20100808 20100808

* Cyklistický set je součástí dodávky.
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Set Thule pro běžky a 
pěší turistiku
Proměňte svůj dětský vozík Thule Chariot na 
tažný vozík či saně, s nimiž se můžete vydat 
na výlet.

VlaSTNOSTI

   Délku tažných tyčí lze nastavit podle potřeby.

   Dítě sedí v dostatečné výšce nad zemí, takže se veze v teple 
a pohodlí.

   Montáž setu je snadná a rychlá.

na výlet.

VlaSTNOSTIVlaSTNOSTI

   Patentovaný závěs ezHitch pro snadnou a rychlou montáž   

   Bezpečnostní prvky odpovídající oborovým normám

Cyklistický set Thule
Proměňte svůj dětský vozík Thule 
Chariot na luxusní vozík za kolo.

Chinook 1 Chinook 2 Corsaire 1 Corsaire 2 Captain 2

ŘADA URBAN ŘADA TOURING

– – 20100209 20100209 20100209

– – 20100162 20100163 20100163

20100507 20100507 20100506* 20100506* 20100506*

20100808 20100808 20100808 20100808 20100808
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Vozíky za kolo
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ODPOVÍDÁ TĚMTO MEZINÁRODNÍM BEZPEČNOSTNÍM NORMÁM:

EN 1888
EN 15918

ASTM F833
ASTM F1975

SOR/85-379

10lETÁ ZÁRUka Na RÁM, 2lETÁ ZÁRUka 
Na TExTIlNÍ DÍly a ZÁVĚS 

21

4

3

5

Barva

Thule Coaster
Thule Coaster je odolný, bezpečný a pohodlný 
vozík za kolo, který na konci cyklistické stezky 
snadno přestavíte na praktický kočárek.

SOUČÁSTÍ DODÁVky JE CyklISTICkÝ 
a kOČÁRkOVÝ SET.

VlaSTNOSTI
1    Po odpojení od kola lze vozík snadno přestavit na vycházkovou 

verzi.
2    Bezpečné upevnění vozíku ke kolu zajišťuje patentovaný závěs 

ezHitch společnosti Thule.
3    Přední kolo, které se používá při procházkách, je možné uložit 

přímo na vozíku.
4    Vozík nabízí také spoustu úložného prostoru.
5    Nastavitelná řídítka HeightRight rodičům poskytují maximální 

komfort.

   Vozík lze snadno složit, a tak se dobře skladuje i převáží.

   Do vozíku se pohodlně vejdou dvě děti.

2
Uveze
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Sportovní kočárky
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ODPOVÍDÁ TĚMTO MEZINÁRODNÍM BEZPEČNOSTNÍM NORMÁM:

EN 1888 ASTM F833  

SOR/85-379

21

4

3

5

Barva

Thule Glide
Thule Glide je lehký a odolný sportovní dětský 
kočárek s aerodynamickým designem, který vám 
bude ideálním tréninkovým partnerem při běhu 
v jakémkoli terénu.

VlaSTNOSTI
1    Díky pevnému přednímu kolu má vozík vynikající stabilitu i při 

 vysoké rychlosti.
2    Vozík má prodloužená polohovací řídítka, aby běžec nemusel 
 příliš zkracovat krok.
3    Ruční přední brzda umožňuje dobrou kontrolu rychlosti i při jízdě 

z prudkého kopce.
4    Odpružení zadních kol zaručuje maximální pohodlí dítěte.

   Polstrované sedadlo s odvětrávanou horní částí lze téměř zcela 
 sklopit, aby si dítě mohlo po cestě zdřímnout.
5    Vozík lze snadno složit jednou rukou, a tak se dobře skladuje i převáží.

   Úroveň ochrany zvyšuje polohovací stříška s okénkem, kterým lze dítě 
průběžně kontrolovat.

1
Uveze

10lETÁ ZÁRUka Na RÁM, 2lETÁ 

ZÁRUka Na TExTIlNÍ DÍly 
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ODPOVÍDÁ TĚMTO MEZINÁRODNÍM BEZPEČNOSTNÍM NORMÁM:

EN 1888 ASTM F833

SOR/85-379

10lETÁ ZÁRUka Na RÁM, 2lETÁ 

ZÁRUka Na TExTIlNÍ DÍly 

21

4

3

5

Barvy

Thule Urban Glide
Thule Urban Glide je všestranný sportovní dětský kočárek 
s elegantním designem a odlehčenou konstrukcí, který 
oceníte jak při procházkách po městě, tak při tréninku 
na oblíbené běžecké stezce.

VlaSTNOSTI
1    Otočné přední kolo usnadňuje manipulaci s vozíkem. Pro účely 

běhu se zaaretuje.
2    Ergonomická řídítka mají nastavitelnou výšku, aby byla jízda 

pohodlná i pro rodiče.
3    Odpružení zadních kol zaručuje maximální pohodlí dítěte.
4    Polstrované sedadlo s odvětrávanou horní částí lze téměř zcela 

sklopit, aby si dítě mohlo po cestě zdřímnout.
5    Vozík lze snadno složit jednou rukou, a tak se dobře skladuje 

i převáží.

   Vozík má velkou úložnou přihrádku s voděodolným krytem na zip.

   Úroveň ochrany zvyšuje polohovací stříška s okénkem, kterým lze 
dítě průběžně kontrolovat.

2
Uveze

1
Uveze
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CX Cougar Cheetah Chinook

MULTIFUNKČNÍ DĚTSKÉ VOZÍKY

Bezpečnost Soulad s mezinárodními bezpečnostními normami ✓ ✓ ✓ ✓

Konstrukce pro ochranu při překlopení z 
anodizovaného hliníku ✓ ✓ ✓ ✓

5bodové bezpečnostní popruhy ✓ ✓ ✓ ✓

Reflexní materiál ✓ ✓ ✓ ✓

Tónovaná okénka ✓ ✓ ✓ ✓

Clona proti slunci ✓ ✓ ✓ ✓

Snadné použití Držáky VersaWing ✓ ✓ ✓ ✓

Technologie ezClick ✓ ✓ ✓ ✓

Systém ezFold ✓ ✓ ✓ ✓

Otočné/aretovací přední kolo ✓

Příslušenství pro děti do 1 roku ✓

Držáky Click n' Store ✓ ✓ ✓

Úložný prostor na zadní straně ✓ ✓ ✓ ✓

Integrovaná příčná tyč na příslušenství ✓ ✓ ✓ ✓

Parkovací brzda ✓ ✓ ✓ ✓

Zadní kola s rychloupínací osou ✓ ✓ ✓ ✓

Všestrannost a kvalita Nastavitelné sklopné sedadlo ✓

Nastavitelné polstrované popruhy ✓ ✓ ✓ ✓

Prostor na přilbu ✓ ✓ ✓ ✓

Nastavitelná řídítka ✓ ✓ ✓ ✓

Plně větrací okénka ✓ ✓

Částečně větrací okénka ✓

Doplňková měkká vložka ✓ ✓

Výkon Aerodynamický tvar ✓ ✓ ✓

Nastavitelné odpružení ✓ ✓ ✓

Odlehčená konstrukce ✓

Kotoučové brzdy ✓

Technické údaje CX 1 CX 2 Cougar 1 Cougar 2 Cheetah 1 Cheetah 2

MULTIFUNKČNÍ DĚTSKÉ VOZÍKY

Nosnost (kg/lb) 34/75 45/100 34/75 45/100 34/75 45/100

Hmotnost* (kg/lb) 13.5/29.7 15.3/33.7 10.9/24 12.7/28 8.8/19.4 10.0/22

Šířka ve výši ramen (cm/in) 40/15.5 59/23 40/15.5 59/23 40/15.5 59/23

Výška prostoru k sezení (cm/in) 65/25.5 65/25.5 67/26 67/26 68/27 68/27

Vstupní otvor (cm/in) 70/27.5 83/33 67/26.5 80/31.5 67/26.5 80/31.5

Rozměry složeného vozíku (cm/in) 107 x 61 x 28 
42 x 24 x 11

109 x 80 x 30  
43 x 31,5 x 12

107 x 61 x 26   
42 x 24 x 10

107 x 80 x 28   
42 x 31,5 x 11

107 x 61 x 26   
42 x 24 x 10

107 x 80 x 27    
42 x 31,5 x 11

Výška řídítek (cm/in) 107/42
97/38

107/42
97/38

105/41.5
97/38

105/41.5
97/38

105/41.5
97/38

105/41.5
97/38

Velikost kol (in) 20 20 20 20 20 20

Tabulka porovnání vozíků

* Celková hmotnost vozíku včetně řídítek
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Corsaire Captain Coaster Glide Urban Glide

VOZÍKY ZA KOLO SPORTOVNÍ KOČáRKY

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓

Chinook 1 Chinook 2 Corsaire 1 Corsaire 2 Captain 2 Coaster Glide Urban Glide 1 Urban Glide 2

MULTIFUNKČNÍ DĚTSKÉ VOZÍKY VOZÍKY 
ZA KOLO SPORTOVNÍ KOČáRKY

34/75 45/100 34/75 45/100 45/100 45/100 34/75 34/75 45/100

16.3/36** 17.7/39** 12.4/… 13.2/… 17/… 11/24.2 9.9/22 10.5/23 14/30.8

48.3/19 62.2/24.5 53/… 65/25.5 70/… 58.4/23 34/13.5 34/13.5 32/12.5

65/25.6 65/25.6 64/… 64/… 64/… 60/23.6 53/21 53/21 53/21

65/25.6 79.5/31.3 72/… 85/… 85/… 80/31.5 65/25.5 65/25.5 78/30.75

78.1x64.8x38.7    
30.8x25.5x15.3

78.1x74.9x36.8   
30.8x29.5x14.5 105x69x38/… 105x83x38/… 108x82x42/… 94x77x28

37x30x11
87.5x23x53
34.5x9x21

87.5x35x53
34.5x14x21

89x35x78
35x14x30.75

107/42
86/34

107/42
86/34

107/42
95/37.5

107/42
95/37.5

109/43
96/38

103/41
93/37

93 to 112 cm/ 
36.5 to 44 In

90 až 112 cm / 
35,5 až 44 in

90 až 112 cm / 
35,5 až 44 in

18 18 20 20 18 20 18 16 16

Technické údaje se mohou změnit.** Hmotnost bez dopředu montovaného příslušenství a sady pro děti do 1 roku



34

Závěsné lůžko Thule 
Infant Sling
Polstrované závěsné 
lůžko zajišťující boční 
oporu a stabilitu dítěte

VlaSTNOSTI

   Lůžko má tvar houpací sítě a je 
příjemně sklopené.

DOPORUČENÝ VĚk

   1–10 měsíců 

Opora hlavy a trupu Thule 
Baby Supporter
Polstrované bočnice a opěrka 
hlavy dítěti pomáhají 
pohodlně sedět. 

VlaSTNOSTI

   Opěrka hlavy je nastavitelná, takže 
příslušenství roste spolu s dítětem.

   Opěrku hlavy lze také vyjmout, aby se 
dítě do vozíku vešlo i s přilbou.

DOPORUČENÝ VĚk

   6–18 měsíců 

Opora hlavy a trupu Thule 

Polstrované bočnice a opěrka 

Pohodlí dítěte
Děti jsou ten nejcennější náklad. Proto je třeba myslet na jejich bezpečí a pohodlí. 

Příslušenství
Upravte dětský vozík Thule tak, aby dokonale vyhovoval vašemu 
životnímu stylu. Vyberte si z naší nabídky příslušenství.

Fusak Thule Bunting Bag
Fusak s flísovou podšívkou 
a nastavitelnou kapucí, který 
dítě udrží v teple

VlaSTNOSTI

   Kompatibilní se všemi typy 5bodových 
bezpečnostních popruhů

   Snadné čištění

DOPORUČENÝ VĚk

   Do 2 let

Adaptér na dětskou autosedačku pro 
vozíky Thule Glide a Urban Glide
Díky tomuto adaptéru můžete 
dítě přenést z auta do kočárku, 
aniž byste jej museli rušit a 
vytahovat z autosedačky.

VlaSTNOSTI

   Montáž adaptéru je snadná a rychlá.

a nastavitelnou kapucí, který 
dítě udrží v teple

VlaSTNOSTI

DOPORUČENÝ VĚk
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Nosič Thule Cargo Rack 1 & 2
Praktický doplňkový úložný 
prostor

VlaSTNOSTI

   Umožňuje bezpečné uložení 

 nákladu o hmotnosti až 2,3 kg.

   Součástí nosiče je i široká 

 kapsa na zip.

   Montáž nosiče je snadná a rychlá.

Thule kryt pro uskladnění
Odolný textilní kryt, který 
vozík Thule ochrání, když jej 
právě nepoužíváte

VlaSTNOSTI

   K dispozici ve verzi pro jednomístné 
i dvoumístné vozíky.

Držák Thule Console 1 & 2
Kapsa na zip s integrovaným 
držákem na kelímek 

VlaSTNOSTI

   Včetně otvoru na 

 protažení sluchátek.

   Montáž držáku je snadná 

 a rychlá.

Pláštěnka Thule
Pláštěnka, která vozík 
Thule spolehlivě ochrání 
před deštěm

VlaSTNOSTI

   Tvar je uzpůsoben typu vozíku, 
takže zajišťuje maximální ochranu 
proti povětrnostním vlivům. 

Další úložné možnosti
Na výpravu s dětmi není radno vyjíždět příliš nalehko. Proto se vám mohou hodit další úložné 
možnosti, které jsou pro vozíky Thule k dispozici. 

Ochrana vozíku
Chraňte svůj dětský vozík Thule před okolními vlivy. 

Praktický doplňkový úložný 

 nákladu o hmotnosti až 2,3 kg.

Kapsa na zip s integrovaným 

Ochranná síť na kočárek 
Thule Glide a Urban Glide
Ochranná síť na sportovní 
kočárky Thule

VlaSTNOSTI

   Tvar je uzpůsoben typu kočárku, a tak 
děti bezpečně ochrání před obtížným 
hmyzem i kamínky z cesty.

Pláštěnka Thule
Pláštěnka, která sportovní 
kočárek Thule spolehlivě 
ochrání před deštěm

VlaSTNOSTI

   Tvar je uzpůsoben typu kočárku, takže 
 zajišťuje maximální ochranu proti 
 povětrnostním vlivům. 
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Brzda k setu pro kondiční běh
Praktická ruční brzda k dětskému 
vozíku Thule, kterou oceníte při 
používání setu pro kondiční běh

VlaSTNOSTI

   Umožňuje kontrolovat rychlost i při jízdě v 
náročném terénu.

Držák na kelímek Thule
Díky držáku na kelímek Thule 
si svůj oblíbený nápoj vychutnáte, 
aniž byste se museli obávat, 
že jej cestou rozlijete. 

VlaSTNOSTI

   Montáž držáku je snadná a rychlá.

Držák lahve Thule
Praktický doplněk 
k upevnění lahve s vodou 
přímo na dětský vozík 
Thule 

VlaSTNOSTI

   Montáž držáku je snadná a rychlá.

Praktické doplňky
Několik drobností, díky nimž je používání dětského vozíku Thule ještě snazší a příjemnější 

CX 1 CX 2 Cougar 1 Cougar 2 Cheetah 1 Cheetah 2 Chinook 1 Chinook 2 Corsaire 1 Corsaire 2 Captain 2 Coaster Glide Urban Glide 1 Urban 
Glide 2

MULTIFUNKČNÍ DĚTSKÉ VOZÍKY MULTIFUNKČNÍ DĚTSKÉ VOZÍKY VOZÍKY ZA 
KOLO SPORTOVNÍ KOČáRKY

Pohodlí dítěte

Závěsné lůžko Infant Sling ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ – – ✓ ✓ ✓ ✓

Opora hlavy a trupu Baby Supporter ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ – – ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Fusak Bunting Bag ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Adaptér na dětskou autosedačku pro 
vozíky Glide a Urban Glide** ✓ ✓ ✓

Další úložné možnosti

Nosič Cargo Rack** ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Držák Console** ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Ochrana vozíku

Kryt pro uskladnění ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Pláštěnka* ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Ochranná síť na kočárek Glide a 
Urban Glide** ✓ ✓ ✓

Praktické doplňky

Brzda k setu pro kondiční běh ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Držák na kelímek ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Držák lahve ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Dětský stoleček pro kočárek Glide 
a Urban Glide** ✓ ✓ ✓

Připojení za kolo

Závěs ezHitch ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Adaptér závěsu pro náboj s vnitřním 
řazením ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Adaptér na 12mm osu ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

* Pro jednotlivé typy vozíků se liší.

Dětský stoleček pro kočárky  
Thule Glide a Urban Glide
Aby dítě pohodlně dosáhlo na 
lahvičku a svačinu 

VlaSTNOSTI

   Montáž stolečku je snadná a rychlá.

Příslušenství

kompatibilita příslušenství

** Příslušenství se liší podle toho, zda jde o jednomístný nebo dvoumístný vozík.
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CX 1 CX 2 Cougar 1 Cougar 2 Cheetah 1 Cheetah 2 Chinook 1 Chinook 2 Corsaire 1 Corsaire 2 Captain 2 Coaster Glide Urban Glide 1 Urban 
Glide 2

MULTIFUNKČNÍ DĚTSKÉ VOZÍKY MULTIFUNKČNÍ DĚTSKÉ VOZÍKY VOZÍKY ZA 
KOLO SPORTOVNÍ KOČáRKY

Pohodlí dítěte

Závěsné lůžko Infant Sling ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ – – ✓ ✓ ✓ ✓

Opora hlavy a trupu Baby Supporter ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ – – ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Fusak Bunting Bag ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Adaptér na dětskou autosedačku pro 
vozíky Glide a Urban Glide** ✓ ✓ ✓

Další úložné možnosti

Nosič Cargo Rack** ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Držák Console** ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Ochrana vozíku

Kryt pro uskladnění ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Pláštěnka* ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Ochranná síť na kočárek Glide a 
Urban Glide** ✓ ✓ ✓

Praktické doplňky

Brzda k setu pro kondiční běh ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Držák na kelímek ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Držák lahve ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Dětský stoleček pro kočárek Glide 
a Urban Glide** ✓ ✓ ✓

Připojení za kolo

Závěs ezHitch ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Adaptér závěsu pro náboj s vnitřním 
řazením ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Adaptér na 12mm osu ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

* Pro jednotlivé typy vozíků se liší.

Závěs Thule ezHitch 
Díky tomuto závěsu lze dětský 
vozík Thule snadno používat se 
dvěma koly.

VlaSTNOSTI

   Umožňuje snadné přepřáhnutí vozíku 
s cyklistickým setem z jednoho kola za druhé.

Adaptér závěsu Thule 
pro náboj s vnitřním 
řazením 
Umožňuje upevnění vozíku 
s cyklistickým setem i za 
kola s nábojem s vnitřním 
řazením SRAM/Shimano.

VlaSTNOSTI

   Montáž adaptéru je snadná a rychlá.

Adaptér Thule na 12mm osu 
Díky tomuto adaptéru lze vozíky Thule namontovat i za kola s novými typy osy.

VlaSTNOSTI

   Adaptér je určen pro kola s 12mm zadní osou.

Připojení za kolo
Pro širší možnosti využití vozíku za kolo 

Díky tomuto závěsu lze dětský 
vozík Thule snadno používat se 
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Dětské cyklosedačky
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ODPOVÍDÁ TĚMTO MEZINÁRODNÍM BEZPEČNOSTNÍM NORMÁM:5lETÁ ZÁRUka 

21

4

3

5

VlaSTNOSTI

Bezpečnost

   Sedačka je navržena a testována pro převážení dětí ve věku od 9 měsíců* do 6 let o hmotnosti do 22 kg.
1    Je doplněna odrazkou, která zlepšuje viditelnost kola za ztížených podmínek.
2    Bezpečnostní popruh zajišťuje přezka s velkými tlačítky, kterou dítě nedokáže uvolnit.

   *Použití pro děti do 1 roku je třeba konzultovat s pediatrem.

Snadné použití
3    Sedačka má rychloupínací držák umožňující montáž na kola s kulatým i oválným rámem, pomocí něhož 
 se upevní během několika sekund a stejně rychle sejme.
4    Sedačku lze sklápět jednou rukou, a to až o 20°. K dispozici je 5 různých variant nastavení náklonu.
5    Sedačka má jako jediná ze všech na trhu integrované bezpečnostní stranice, které dětské ruce chrání 
 před zraněním v případě, že se kolo opře o zeď.

   Měkká vložka má vodoodpudivou úpravu a je oboustranná, přičemž každá strana je jinak barevná. Lze ji vyjmout a vyprat.

   K dispozici je také zamykací systém Thule jednoho klíče.

   Systém odpružení DualBeam tlumí nárazy a zaručuje pohodlí dítěte během jízdy.

Všestrannost a kvalita

   Sedačka má nastavitelné polstrované tříbodové popruhy, díky nimž je dítě v maximálním bezpečí a jako v bavlnce.

   Díky řemínkům k uchycení bot, které lze uvolnit a utáhnout jednou rukou, a díky možnosti nastavení opěrek 
 nohou je sedačka velmi praktická a roste spolu s dítětem.

Thule RideAlong
Thule RideAlong je bezpečná a intuitivně 
a snadno použitelná dětská cyklosedačka 
k montáži nad zadní kolo, jež využívá chytré 
inovace a díky níž budou vaše každodenní 
cesty s dítětem i vyjížďky do přírody mnohem 
pohodlnější než dosud.

Barvy1
Uveze

EN 14344
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5lETÁ ZÁRUka 

VlaSTNOSTI

Bezpečnost

   Sedačka je navržena a testována pro převážení dětí ve věku od 9 měsíců* do 3 let o hmotnosti do 15 kg.
1    Rychloupínací držák je opatřen bezpečnostním indikátorem, podle něhož lze poznat, zda je sedačka správně upevněna.
2    Bezpečnostní popruh zajišťuje přezka s velkými tlačítky, kterou dítě nedokáže uvolnit.

   *Použití pro děti do 1 roku je třeba konzultovat s pediatrem.

Snadné použití
3   Sedačka má univerzální rychloupínací držák umožňující montáž na kola s běžným představcem i představcem typu ahead, 
 pomocí něhož se upevní během několika sekund a stejně rychle sejme. 
4    Měkká přední zábrana, které se dítě během jízdy může držet.

   Měkká vložka má vodoodpudivou úpravu a je oboustranná, přičemž každá strana je jinak barevná. Lze ji vyjmout a vyprat.

   Sedačku lze pomocí systému jednoho klíče Thule (zámek je součástí balení) uzamknout ke kolu.

Všestrannost a kvalita

2    Sedačka má nastavitelné polstrované 5bodové popruhy, díky nimž je dítě v maximálním bezpečí a jako v bavlnce.
5    Díky řemínkům k uchycení bot, které lze uvolnit a utáhnout jednou rukou, a díky možnosti nastavení opěrek nohou je 
 sedačka velmi praktická a roste spolu s dítětem.

Thule RideAlong Mini
Z cyklosedačky Thule RideAlong Mini nad 
přední kolo dítě uvidí svět z úplně nového 
úhlu. Sedačka má intuitivní design, a tak 
ji namontujete opravdu snadno a během 
chvilky můžete vyrazit.

Barvy

ODPOVÍDÁ TĚMTO MEZINÁRODNÍM BEZPEČNOSTNÍM NORMÁM:

EN 14344

1
Uveze

21

4 5

3
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Rychloupínací držák pro cyklosedačku 
Thule RideAlong
Díky dalšímu rychloupínacímu 
držáku je cyklosedačku RideAlong 
možné rychle přemístit na jiné kolo.

VlaSTNOSTI

   Ideální řešení pro rodiny, kde dítě vozí střídavě dva lidé.

Adaptér pro montáž cyklosedačky 
RideAlong na kolo s nízkým sedlem
Tento adaptér umožňuje montáž 
cyklosedačky Thule RideAlong na kola 
s nízko nastaveným sedlem.

VlaSTNOSTI

   Montáž adaptéru je snadná a rychlá.

Příslušenství k cyklosedačce 
Thule Ridealong

Měkká vložka pro cyklosedačku 
Thule RideAlong
Pořiďte si na cyklosedačku Thule 
RideAlong náhradní dvoubarevnou 
vložku podle svého vkusu.

VlaSTNOSTI

   Vložka má vodoodpudivou úpravu a snadno ji 
vyperete v pračce.

   K dispozici je ve dvou kombinacích barev: světle 
šedá / oranžová a tmavě šedá / fialová.
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Rychloupínací držák pro cyklosedačku 
Thule RideAlong Mini
Díky dalšímu rychloupínacímu 
držáku je cyklosedačku RideAlong 
Mini možné rychle přemístit na 
jiné kolo.

VlaSTNOSTI

   Ideální řešení pro rodiny, kde dítě vozí střídavě 

 dva lidé.

   Kompatibilní s běžnými představci i představci typu ahead 

(průměr 20–28 mm).

Štít pro cyklosedačku Thule 
RideAlong Mini 
Čirý štít pro cyklosedačku 
Thule RideAlong Mini, vyrobený 
z odolného a zcela průhledného 
materiálu, dítě během jízdy 
ochrání před větrem a hmyzem.

VlaSTNOSTI

   Montuje se na přední část rychloupínacího 
držáku cyklosedačky Thule RideAlong Mini. 

Příslušenství k cyklosedačce 
Thule Ridealong Mini

Měkká vložka pro cyklosedačku 
Thule RideAlong Mini
Pomocí náhradní dvoubarevné 
vložky můžete cyklosedačku Thule 
RideAlong Mini vyladit do svých 
oblíbených barev.

VlaSTNOSTI

   Vložka má vodoodpudivou úpravu a 

 snadno ji vyperete v pračce.

   K dispozici je ve dvou kombinacích 

 barev: světle šedá / oranžová a tmavě 

 šedá / fialová.

Opěrka hlavy pro cyklosedačku 
Thule RideAlong Mini
Měkká poduška, o kterou si dítě během jízdy 
může pohodlně opřít hlavu.

VlaSTNOSTI

   Opěrka hlavy se jednoduše upevní na přední 

 zábranu cyklosedačky Thule RideAlong Mini.

   Opěrka má vodoodpudivou úpravu, jež usnadní 

 čištění, a může se prát v pračce.
Vložka má vodoodpudivou úpravu a 

 barev: světle šedá / oranžová a tmavě 

VlaSTNOSTI

  Opěrka hlavy se jednoduše upevní na přední 

 zábranu cyklosedačky Thule RideAlong Mini.

  Opěrka má vodoodpudivou úpravu, jež usnadní 

 čištění, a může se prát v pračce.
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Dětské nosiče
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ODPOVÍDÁ TĚMTO MEZINÁRODNÍM BEZPEČNOSTNÍM NORMÁM:25lETÁ ZÁRUka 

21

4

3

VlaSTNOSTI

Výkon a technologie

1    Zadní část je příjemně měkká a zároveň pevná a je konstruována 
 tak, aby mezi zády a nosičem mohl proudit vzduch. 

Inteligentní řešení

   Nosič je vybaven roztažitelnou clonou proti slunci, která dítě ochrání 
 před horkem a nepříznivým počasím.
2    Nechybí ani zrcátko, přes které dítě v průběhu cesty můžete kontrolovat.
3     Do odnímatelného batohu a velké přihrádky na zip snadno uložíte plenky, 
 náhradní oblečení i další nezbytnosti.
4    Bederní pás nosiče Sapling Elite má větší kapsy než bederní pás modelu Sapling.

Thule Sapling Elite
Dětské nosiče Thule z řady Sapling jsou navrženy 
tak, aby je bylo možné snadno nastavit a rodiče se 
o ně mohli bez problémů střídat. Jsou bezpečné 
a mimořádně pohodlné. Úzké horské stezky teď se 
svými malými turisty zdoláte opravdu hravě.

Barvy1
Unese
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ODPOVÍDÁ TĚMTO MEZINÁRODNÍM BEZPEČNOSTNÍM NORMÁM:25lETÁ ZÁRUka 

21

4

3

VlaSTNOSTI

Výkon a technologie

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

Inteligentní řešení

2   Do speciální kapsy se vejde až 3litrový vak na vodu.
3    V bederním pásu jsou dvě kapsy na zip, které se ideálně hodí k 
 uložení důležitých drobností.

Všestrannost a kvalita

   Sedadlo je výškově nastavitelné a má plyšovou výstelku, takže se v něm 
 dítě bude cítit dobře i na dlouhých trasách.
4    Nosič má plně nastavitelný zadní panel a bederní pás, a tak si jej rodiče 

během cesty mohou snadno a rychle předávat.

Thule Sapling
Dětské nosiče Thule z řady Sapling jsou 
navrženy tak, aby je bylo možné snadno 
nastavit a rodiče se o ně mohli bez problémů 
střídat. Jsou bezpečné a mimořádně pohodlné. 
Úzké horské stezky teď se svými malými turisty 
zdoláte opravdu hravě.

Barvy1
Unese
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Thule Sweden aB
Box 69, SE-330 33 Hillerstorp, Švédsko.
Tel +46 370-255 00, Fax +46 370-229 08.
www.thule.com
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