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Bring your life
Společnost Thule byla založena ve Švédsku v roce 1942. A od té doby 
až dodnes se vždy snažila svým zákazníkům přiblížit svět a vyhovět 
jejich vášni pro aktivní život. Tvoří ji skupina lidí, které spojuje vlastní 
zápal pomáhat aktivním rodinám a outdoorovým nadšencům.

Thule vám pomůže přepravit cokoli potřebujete, a to bezpečně, 
snadno a stylově, abyste si mohli naplno užívat aktivního života. 
Věříme, že aktivní život má smysl – ať už jste ve městě, nebo v širé 
pustině. Pro zdraví a štěstí lidských bytostí, i pro respekt a péči, 
které chováme ke světu kolem nás.

Ať už jste zapálení pro jakoukoli věc, kamkoli jdete, cokoli převážíte, 
se společností Thule máte svobodu žít svůj život naplno.

www.thule.com
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Sdílejte své zážitky
 

Všichni ve společnosti Thule si rádi užíváme aktivní život, 
ať již ve městě, nebo v kontaktu s přírodou. Věříme, že vy 
jako rodič také. Proto jsme vyvinuli širokou škálu výrobků, 
díky kterým se do aktivních koníčků mohou zapojit 
i nejmenší členové rodiny bez ohledu na roční období  
a cíl vaší cesty.

 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. Naše produkty patří 
k nejbezpečnějším na trhu – volba vybavení značky  
Thule je tedy sázka na jistotu.

 
 Snadné použití
 Naše výrobky 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.

 
 Perfektní řešení pro vaše potřeby
 Naše produkty jsou velmi odolné a jsou navrženy tak,  

aby se dokonale přizpůsobily potřebám rodičů i dětí 
a aby jim spolehlivě sloužily řadu let.

Objevte širokou škálu výrobků Thule pro aktivní rodiny, od kočárků a multifunkčních 
sportovních vozíků po dětské cyklosedačky a dětská nosítka. Díky našim výrobkům si 
můžete naplno užívat aktivní život a své děti přepravovat bezpečně, snadno a stylově.

Multifunkční sportovní vozíky
Ať jste milovníky procházek, jízdy na 
kole, běhu nebo výletů na běžkách, 
díky multifunkčním sportovním 
vozíkům Thule můžete své děti vzít 
všude s sebou a užívat si svých 
koníčků společně v každém ročním 
období a kamkoli se vypravíte.

Vozíky za kolo
Vozíky za kolo Thule vám umožní 
naplno si vychutnávat aktivní život 
společně se svými dětmi, ať je léto, 
nebo zima, a ať míříte kamkoli.

Dětské cyklosedačky
Dětské cyklosedačky Thule 
jsou ideální pro každodenní 
dojíždění i na rodinné vyjížďky. 
Jsou bezpečné, snadno 
použitelné a pohodlné na 
krátkých i dlouhých trasách.

Kočárky
Kočárky Thule se skvěle hodí na 
objevování města nebo kondiční 
běh a procházky po naučných 
stezkách. Jsou bezpečné, pohodlné 
a stylové. Můžete se s nimi vydat 
na kratší i delší vyjížďky, bez ohledu 
na to, jestli svítí slunce, nebo prší.

Dětská nosítka
Dětské nosítko Thule je ideální 
prostředek pro nošení dětí na 
zádech. Je bezpečné a pohodlné 
pro vás i vaše dítě. Umožní vám 
skvěle si užít i celodenní výlety.

 Aktivně s dětmi
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Kočárky
Kočárky Thule se skvěle hodí na objevování 
města nebo kondiční běh a procházky 
po naučných stezkách. Jsou bezpečné, 
pohodlné a stylové. Můžete se s nimi vydat 
na kratší i delší vyjížďky, bez ohledu na to, 
jestli svítí slunce nebo prší.
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Kočárky – základní údaje o řadě
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Thule Sleek
Kočárky

Pro stylové projížďky městem

Objevujte nová místa, projděte se novými ulicemi a hledejte nové cesty. Thule Sleek je 
praktický, stylový a bezpečný kočárek pro městské dobrodruhy a jejich děti. Má lehkou 
a moderní konstrukci, skvěle se ovládá a nabízí dokonalé pohodlí pro rodiče i dítě. 
Kočárek Thule Sleek je určen pro aktivní rodiče, kteří se chtějí volně pohybovat po městě. 
Zalidněná prostranství, stísněná zákoutí nebo hrbolaté chodníky? S kočárkem Thule Sleek 
se pohodlně dostanete všude, kam vás vaše zvědavost zavede. 

Všestranný. Tak jako vy.
Každý den je jiný, a stejně tak i děti a rodiče. Proto si můžete kočárek Thule Sleek 
přizpůsobit potřebám své rodiny, od narození dítěte po celou dobu jeho růstu. Přidejte 
korbu, sedátko pro sourozence nebo autosedačku, vezměte s sebou dvě nebo i tři děti, 
nastavte sedátko směrem dopředu nebo dozadu – s kočárkem Thule Sleek to všechno 
snadno zvládnete. Díky naší nabídce příslušenství bude kočárek Thule Sleek vždy 
dokonale odpovídat vašim potřebám.

Kvalita a bezpečí na čtyřech kolech
Pokud jde o konstrukci a flexibilitu, uznáváme jen ty nejvyšší standardy. A totéž platí pro 
bezpečnost a kvalitu. Kočárek Thule Sleek je přece určen pro ty nejdůležitější lidi na světě. 
Prošel náročnými testy, aby splňoval nejpřísnější bezpečnostní normy a vydržel vám po 
dlouhá léta. Abyste si vy i vaše dítě mohli bezpečně a pohodlně užívat městské projížďky.

Thule Sleek
Všestranný a stylový kočárek pro společná 
dobrodružství ve městě.

Kočárky

Dětské madlo s možností 
otočení na stranu pro snadné 
usazení dítěte

Přizpůsobí se vašim 
budoucím požadavkům. 
Umožňuje rozšíření pro další 
sourozence nebo dvojčata

Čtyřkolový odpružený podvozek 
tlumící nárazy pro příjemnou jízdu 
v nerovném terénu

Otočná 8" přední kola s reflexními  
ráfky, která lze zaaretovat pro jízdu v 
nerovném terénu. Možnost odebrání  
pro úsporu místa ve složeném stavu

Pohodlné sedátko s velkou 
plochou, dlouhým opěradlem 
a podložkou pro nohy

Háček pro stabilní a přístupné 
umístění přebalovací tašky

Pěnou vyplněná 11" zadní kola odolná proti 
propíchnutí s reflexními ráfky pro příjemnou 
jízdu v nerovném terénu. Možnost odebrání 
pro úsporu místa ve složeném stavu

Velký úložný košík se 
zapínáním na zip, se kterým 
uvezete vše, co potřebujete

Nastavitelná výška rukojeti pro dokonalé 
přizpůsobení každému rodiči

Sklápěcí sedátko se třemi polohami 
pro větší pohodlí při spánku, 
odpočinku i vzpřímeném sezení

Možnost otočení sedátka směrem 
k rodiči nebo dopředu

Větrací stříška s okénkem a rozkládací 
sluneční clonou zajišťuje dítěti 
pohodlnou jízdu za každého počasí 
a chrání před UV zářením (ochranný 
faktor 50+)

Lze používat od narození dítěte 
s korbou Thule Sleek Bassinet nebo 
adaptérem na dětskou autosedačku 
(prodává se samostatně).

Dodává se včetně příslušenství: Thule Sleek Rain Cover

Léto 2018
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Kočárky – příslušenství
Thule Sleek

Dodává se včetně příslušenství: Thule Sleek Bassinet Rain Cover, Thule Sleek Lower Adapter 
a Thule Sleek Upper Adapter

Dodává se včetně příslušenství: Thule Sleek Rain Cover, Thule Sleek Lower Adapter 
a Thule Sleek Upper Adapter

Léto 2018 Léto 2018

Thule Sleek Bassinet 
Korba Thule Sleek Bassinet změní váš kočárek Thule Sleek  
na hluboký a umožňuje rozšíření na kočárek pro dvě děti,  
pokud se vaše rodina rozroste.

VLASTNOSTI
• Prostorná a pohodlná korba s odvětranou podložkou

• Stříška s větráním a rozkládací sluneční clonou zajišťuje dítěti pohodlnou 
jízdu za každého počasí a chrání před UV zářením (ochranný faktor 50+)

• Umožňuje přestavět kočárek Thule Sleek na kočárek pro dvě děti

• Je určena pro děti ve věku 0–6 měsíců

Thule Sleek Sibling Seat 
Pohodlná a prostorná sedačka, která mění váš kočárek 
Thule Sleek na kočárek pro dvě děti.

VLASTNOSTI
• Větrací stříška s okénkem a rozkládací sluneční clonou zajišťuje dítěti pohodlnou 

jízdu za každého počasí a chrání před UV zářením (ochranný faktor 50+)

• Pohodlné sedátko s velkou plochou, dlouhým opěradlem a podložkou pro nohy

• Možnost otočení sedátka směrem k rodiči nebo dopředu

• Sklápěcí sedátko se třemi polohami pro větší pohodlí při spánku, odpočinku 
i vzpřímeném sezení

• Dětské madlo s možností otočení na stranu pro snadné usazení dítěte
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Kočárky – příslušenství pro rostoucí rodinu
Thule Sleek

 
Thule Sleek Bassinet
Korba Thule Sleek Bassinet změní váš kočárek  

Thule Sleek na hluboký a umožňuje rozšíření na 

kočárek pro dvě děti, pokud se vaše rodina rozroste.

 
Thule Glider Board
11000321 – Umožňuje staršímu dítěti svézt se 

na kočárku.

K dispozici – léto 2018

 
Thule Sleek Sibling Seat
Pohodlná a prostorná sedačka, která mění váš 

kočárek Thule Sleek na kočárek pro dvě děti.

Kočárky – příslušenství pro rodiče na cestách
Thule Sleek

 
Thule Changing Bag
Všestranná přebalovací taška na kompletní 

výbavu pro dítě.

 
Thule Organizer
11000323 – Dostupné uložení všech 

nezbytných věcí pro rodiče.

K dispozici – léto 2018

 
Thule Cup Holder
11000308 – Doplňte držák na kelímek a mějte 

nápoje po ruce.

K dispozici – léto 2018

Kočárky – příslušenství pro pohodlí dítěte
Thule Sleek

 
Thule Sleek Snack Tray
11000302 – Doplňte svůj kočárek Thule Sleek 

dětským stolečkem s držákem na kelímek – skvělý 

doplněk na svačinu i nápoje.

K dispozici – léto 2018

 
Thule Footmuff
Fusak s flísovou podšívkou a nastavitelnou kapucí, 

který dítě udrží v teple.

 
Thule Seat Liner
Přidejte do sedačky vložku pro vyšší pohodlí 

a jednoduchou údržbu.

 
Thule Sleek Mesh Cover
11000309 – Ochranná síťka pro sedačku 

kočárku Thule Sleek.

K dispozici – léto 2018

 
Thule Sleek Bassinet Mesh Cover
11000310 – Ochranná síťka na korbu  

Thule Sleek Bassinet.

K dispozici – léto 2018

 
Thule Sleek Bassinet Rain Cover
11000325 – Ochranná pláštěnka pro korbu 

Thule Sleek Bassinet.

K dispozici – léto 2018

 
Thule Sleek Rain Cover
11000324 – Ochranná pláštěnka pro sedačku 

kočárku Thule Sleek.

K dispozici – léto 2018

K dispozici – léto 2018

K dispozici – léto 2018K dispozici – léto 2018K dispozici – léto 2018

K dispozici – léto 2018
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Kočárky – příslušenství pro cestovatele
Thule Sleek

 
Thule Sleek Car Seat Adapter
11000301 – Pro výrobky Chicco®. Přeneste 

dítě z auta do kočárku díky adaptéru, který 

umožňuje snadno a rychle připojit dětskou 

autosedačku na váš kočárek Thule Sleek.

K dispozici – léto 2018

 
Thule Sleek Car Seat Adapter
11000300 – Pro výrobky Maxi-Cosi®. Přeneste 

dítě z auta do kočárku díky adaptéru, který 

umožňuje snadno a rychle připojit dětskou 

autosedačku na váš kočárek Thule Sleek.

K dispozici – léto 2018

 
Thule Stroller Travel Bag
11000322 – Pro ochranu kočárku při cestování.

K dispozici – léto 2018

Kočárky – konfigurace
Thule Sleek

Příslušenství Thule Sleek Bassinet, Thule Sleek Sibling Seat a Thule Sleek Car Seat Adapter se prodává samostatně. Autosedačka není součástí dodávky.
* Konfigurace není k dispozici pro všechny autosedačky. 

Jedno dítě, dvě děti nebo dvojčata? Nakonfigurujte si kočárek Thule Sleek podle svých potřeb.
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Thule Urban Glide Bassinet
20110745 – Korba Thule Urban Glide Bassinet  
přemění dětský kočárek Thule na hluboký kočárek.  
Je určena pro děti ve věku 0–6 měsíců. 

Přidejte ke kočárku 
Thule Urban Glide 2

Thule Urban Glide 2
Kočárky

Pro aktivní rodiny na cestách

Kočárek Thule Urban Glide 2 má moderní a odlehčenou konstrukci, díky které se  
dokonale hodí pro aktivní rodinu, která tráví čas v přírodě i ve městě.

Kočárek je vybaven velkými 16" koly, odpruženým podvozkem umožňujícím snadnou 
ovladatelnost a pohodlnou jízdu a otočným kolem pro snadnou manipulaci ve městě,  
které lze snadno a rychle zaaretovat při běhání nebo jízdě v nerovném terénu. Navíc  
skvěle vypadá – dokonce tak, že první generace tohoto kočárku mimo jiné získala  
ocenění Red Dot Design Award a iF Design Award za kombinaci vynikající funkčnosti 
a skvělého vzhledu. 

Pohodlí a snadné použití pro dítě i rodiče
Kočárek Thule Urban Glide 2 byl navržen tak, aby dětem i rodičům poskytoval nejlepší 
pocit a pohodlí při vyřizování na úřadech i při běhání na oblíbené trase. 

Dítě si může po cestě pohodlně zdřímnout díky odvětranému polohovacímu sedátku a 
velké stříšce, která chrání před sluncem a povětrnostními vlivy. Úložný prostor umožňuje 
bezpečný převoz všech věcí, které potřebujete k tomu, abyste si celý den co nejlépe užili. 
Možnost jednoduchého složení jednou rukou a kompaktní rozměry složeného kočárku 
usnadňují jeho uchovávání a přepravu.

Thule Urban Glide 2
Dětský kočárek do každého terénu s elegantním designem 
a odlehčenou konstrukcí, který oceníte jak při pohybu po městě, 
tak při procházkách po oblíbené stezce. 

Kočárky

Bezpečné a pohodlné sedátko 
s polstrovanými pětibodovými 
popruhy a integrovaným větráním 

Snadné ovládání díky otočnému 
přednímu kolu, které lze při běhu 
zaaretovat, a 16” zadním kolům

Snadné složení jednou rukou 
pro úsporu místa při skladování 
a přepravě

Odpružení pro příjemnější jízdu pro 
rodiče i dítě

Zvýšená viditelnost díky reflexním 
ráfkům všech kol a reflexnímu 
lemování stříšky

Velký úložný košík se zapínáním na zip, zadní síťovou 
kapsou a dvěma síťovými přihrádkami na svačinu či 
hračky pojme vše, co potřebujete na cestách

Ergonomická nastavitelná rukojeť 
pro maximální pohodlí rodiče 

Polohovací stříška s bočními větracími 
okénky zajišťuje pohodlí dítěte

Polohovatelné sedátko – pohodlné 
sklopení jednou rukou

Lze používat od narození dítěte s korbou 
Thule Bassinet nebo adaptérem na 
dětskou autosedačku (prodává se 
samostatně). Tkaninu sedačky a stříšky 
lze sejmout a získat tak čistý vzhled

Integrovaná otočná ruční 
brzda pro ovládání rychlosti 
v kopcovitém terénu

Okénko s magnetickým zavíráním 
umožňuje kontrolovat spící dítě, 
aniž byste jej rušili
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Thule Urban Glide 2 Double
Dětský kočárek do každého terénu s elegantním designem 
a odlehčenou konstrukcí, který oceníte jak při pohybu 
po městě, tak při procházkách po oblíbené stezce.

VLASTNOSTI
• Snadné ovládání díky otočnému přednímu kolu, které lze při běhu zaaretovat,  

a 16” zadním kolům 

• Snadné složení jednou rukou pro úsporu místa při skladování a přepravě

• Integrovaná otočná ruční brzda pro ovládání rychlosti v kopcovitém terénu

• Polohovací stříška s bočními větracími okénky zajišťuje pohodlí dítěte 

• Polohovatelné sedátko – pohodlné sklopení jednou rukou

• Odpružení pro příjemnější jízdu pro rodiče i dítě

• Ergonomická nastavitelná rukojeť pro maximální pohodlí rodiče 

• Velký úložný košík se zapínáním na zip, zadní síťovou kapsou a dvěma síťovými 
přihrádkami na svačinu či hračky pojme vše, co potřebujete na cestách

• Bezpečné a pohodlné sedátko s polstrovanými pětibodovými popruhy 
a integrovaným větráním

• Okénko s magnetickým zavíráním umožňuje kontrolovat spící dítě, aniž byste jej rušili

• Zvýšená viditelnost díky reflexním ráfkům všech kol a reflexnímu lemování stříšky

• Lze používat od narození dítěte s korbou Thule Bassinet nebo adaptérem na  
dětskou autosedačku (prodává se samostatně). Tkaninu sedačky a stříšky lze  
sejmout a získat tak čistý vzhled

Thule Glide 2
Velmi odolný dětský kočárek pro běhání s odlehčenou 
konstrukcí a aerodynamickým tvarem, který vám a vašemu 
dítěti bude ideálním tréninkovým partnerem při běhu 
v jakémkoli terénu.

VLASTNOSTI
• Pevné 16" přední kolo a 18" zadní kola pro dokonalý zážitek při běhání

• Snadné složení jednou rukou pro úsporu místa při skladování a přepravě

• Integrovaná otočná ruční brzda pro ovládání rychlosti v kopcovitém terénu

• Polohovací stříška s bočními větracími okénky zajišťuje pohodlí dítěte

• Polohovatelné sedátko – pohodlné sklopení jednou rukou

• Odpružení pro příjemnější jízdu pro rodiče i dítě

• Ergonomická nastavitelná rukojeť pro maximální pohodlí rodiče 

• Bezpečné a pohodlné sedátko s polstrovanými pětibodovými popruhy 
a integrovaným větráním

• Okénko s magnetickým zavíráním umožňuje kontrolovat spící dítě, aniž byste 
jej rušili

• Velký úložný košík, zadní síťová kapsa a dvě síťové přihrádky na svačinu  
či hračky pojmou vše, co potřebujete na cestách

• Zvýšená viditelnost díky reflexním ráfkům všech kol a reflexnímu lemování stříšky

Thule Urban Glide Bassinet 
Korba Thule Urban Glide Bassinet přemění dětský kočárek 
Thule na hluboký kočárek. Pro děti ve věku 0–6 měsíců.

VLASTNOSTI
• Snadná montáž a demontáž pomocí západek

• Lze složit naplocho a při skladování nezabere příliš místa

• Dostatečně velká stříška s rozkládací sluneční clonou zajišťuje dítěti pohodlnou 
jízdu za každého počasí a chrání před UV zářením (ochranný faktor 50+)

• Ochranná síť chrání před přímým sluncem, větrem a také hmyzem

•  Kompatibilní s kočárky Thule Urban Glide 2, Thule Urban Glide 2 Double 
a Thule Glide 2

Pro děti ve věku 0–6 měsíců.
Tento výrobek je vhodný pouze pro dítě, které není schopné sedět  
vzpřímeně bez pomoci, převrátit se nebo se zvednout na ruce a kolena.
Maximální hmotnost dítěte: 9 kg.

Kočárky Kočárky – příslušenství
Thule Urban Glide 2 / Thule Glide 2
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Kočárky – příslušenství pro pohodlí dítěte
Thule Urban Glide 2 / Thule Glide 2

 
Thule Urban Glide Bumper Bar *
20110742 – Poskytuje vašemu dítěti pohodlné 

a bezpečné madlo, kterého se může při 

procházce držet.

* Kompatibilní pouze s kočárky Thule Urban Glide 2, Thule Urban Glide 2 Double a Thule Glide 2

 
Thule Footmuff Sport
20101002 – Sportovní zateplený fusak, 

který udrží vaše dítě v teple a pohodlí 

za chladnějších dnů. 

 
Thule Urban Glide Rain Cover
Ochranná pláštěnka pro váš kočárek Thule.

 
Thule Urban Glide Bassinet  
Rain Cover
20110743 – Ochranná pláštěnka pro korbu 

Thule Urban Glide Bassinet.

 
Thule Urban Glide Mesh Cover
Ochranná síťka pro váš kočárek Thule.

 
Thule Urban Glide Snack Tray
20110717 – Doplňte svůj kočárek Thule dětským 

stolečkem s držákem na kelímek, který je 

skvělým doplňkem na svačinu i nápoje.

 
Thule Urban Glide Bassinet 
20110745 – Korba Thule Urban Glide Bassinet 

přemění dětský kočárek Thule na hluboký 

kočárek. Je určena pro děti ve věku 0–6 měsíců.

Kočárky – příslušenství pro rostoucí rodinu
Thule Urban Glide 2 / Thule Glide 2

Kočárky – příslušenství pro rodiče na cestách
Thule Urban Glide 2 / Thule Glide 2

 
Thule Organizer Sport
Kapsa na zip s integrovaným držákem na 

kelímek.

 
Thule Bottle Cage
20201510 – Přidejte ke svému dětskému vozíku 

Thule držák pro upevnění láhve na vodu.
20110715 2011071920110746 20110744

20201513 20201514
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Kočárky – příslušenství pro cestovatele
Thule Urban Glide 2 / Thule Glide 2

 
Thule Urban Glide  
Car Seat Adapter Universal
20110713 – Přeneste dítě z auta do kočárku  

díky adaptéru, který umožňuje snadno a  

rychle připojit dětskou autosedačku na váš 

kočárek Thule.

 
Thule Urban Glide  
Car Seat Adapter
20110740 – Pro produkty Maxi-Cosi®. Přeneste dítě 

z auta do kočárku díky adaptéru, který umožňuje 

snadno a rychle připojit dětskou autosedačku na 

váš kočárek Thule.

 
Thule Urban Glide  
Car Seat Adapter
20110741 – Pro výrobky Chicco®. Přeneste dítě 

z auta do kočárku díky adaptéru, který umožňuje 

snadno a rychle připojit dětskou autosedačku na 

váš kočárek Thule.
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Multifunkční 
sportovní vozíky
Ať jste milovníky procházek, jízdy na 
kole, běhu nebo výletů na běžkách, díky 
multifunkčním sportovním vozíkům Thule 
můžete své děti vzít všude s sebou a užívat 
si svých koníčků společně v každém  
ročním období a kamkoli se vypravíte.



Thule Chariot Sport Thule Chariot Cross

Thule Chariot Cab

Thule Chariot Lite
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Multifunkční sportovní vozíky – základní údaje o řaděMultifunkční sportovní vozíky

4 aktivit. 4 roční období. 1 vozík.

Thule Chariot
Společnost Thule vyvíjí a konstruuje multifunkční sportovní vozíky již více než 25 let a vytvořila 
tak standard vysoce výkonných dětských vozíků. Díky zaměření na bezpečnost, pohodlí a 
inovace dávají vozíku Thule Chariot přednost rodiče po celém světě – od plně vytížených  
rodin po sportovce, na cesty po městě i pro výpravy do přírody.

Díky dětským vozíkům Thule Chariot můžete do svých aktivních koníčků zapojit i své ratolesti. 
Ať je léto, nebo zima, ať míříte kamkoli. Ať jste milovníky procházek, jízdy na kole, běhu nebo 
výletů na běžkách. Thule Chariot jako skutečně všestranný vozík 4 v 1 pro každé roční období 
a libovolné aktivity vám umožní aktivní pohyb i s dětmi po celý rok.

Pohodlí dítěte
Vaše dítě si vozík Thule Chariot zamiluje – díky pohodlně polstrovaným sedačkám a odpružení, 
které zaručuje klidnou, stabilní a zábavnou jízdu bez ohledu na stav povrchu cesty. Díky 
polohovatelným sedačkám, kterými je vybavena většina dětských vozíků Thule Chariot, si 
děti mohou při vyjížďce zdřímnout. Clona proti slunci s ochranou proti větru, vodě a dokonce 
i hmyzu umožní regulovat a optimalizovat klima v kabině.

Pohodlí rodiče
Rodiče mohou vozík Thule Chariot používat snadno a intuitivně – nabízí spoustu místa 
k uložení nákladu, nastavitelná řídítka, ručně ovládané brzdy a podvozek, jenž neomezuje 
běžecký krok. Přestavba mezi aktivitami je rychlá a snadná – od chůze k jízdě na kole, běhu 
nebo dokonce výletům na běžkách můžete přejít během pár sekund. A spolehnout se na 
skvělý výkon při každé z těchto aktivit. Navíc umožňuje snadné, kompaktní složení, proto 
se vozík Thule Chariot snadno přenáší na cestách i skladuje.

Bezpečnost a udržitelnost
Nic není důležitější než vaše děti. A nejvyšší prioritou je jejich bezpečnost. Můžete se 
spolehnout, že naše multifunkční sportovní vozíky splňují ty nejpřísnější bezpečnostní normy – 
zajistí bezpečnost vašich dětí díky prvkům jako je integrovaná ochrana proti převrácení nebo 
pětibodový bezpečnostní popruh. Hlavní použitý textilní materiál má certifikaci BlueSign® 
a OEKO-TEX. Servis a údržba multifunkčních sportovních vozíků Thule Chariot je snadná, 
jednotlivé díly lze vyměnit a zaručit tak, aby vozík Thule Chariot sloužil opravdu dlouho.

10204001
Chartreuse/Dark Shadow

10201003
Thule Blue/Black

10202002
Roarange/Dark Shadow

10202004
Roarange/Dark Shadow

10202001
Thule Blue/Poseidon

10202003
Thule Blue/Poseidon

10203001
Blue Grass/Black

10203002
Blue Grass/Black

10201001
Thule Blue/Black

10201002
Chartreuse/Mykonos

10201004
Chartreuse/Mykonos



Thule Chariot Sport – Thule Blue/Black Thule Chariot Sport – Chartreuse/Mykonos
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Všestranný tréninkový partner 
Vozík Thule Chariot Sport je navržen tak, aby vynikal ve všech směrech, od snadného 
používání a důmyslné vlastnosti po bezpečnost a odolnost. Jedná se o stylového 
tréninkového partnera, díky kterému můžete být snadno a zábavně aktivní po celý rok. Díky 
tomuto multifunkčnímu sportovnímu vozíku si můžete užít aktivit v přírodě se svým dítětem. 
Ať už jde o běh, jízdu na kole, procházky nebo výlety na běžkách, vozík Thule Chariot Sport 
překoná vaše očekávání. Pokud si vyberete vozík Thule Chariot, můžete se spolehnout, 
že byl přísně testován a vyhovuje všem světovým normám nebo je dokonce překračuje. 

Vysoký výkon 
Thule Chariot Sport, nejvýkonnější a nejvšestrannější multifunkční sportovní vozík 
společnosti Thule, je vyroben ze špičkových materiálů s bohatou výbavou, bez zvyšování 
celkové hmotnosti. Nastavitelná řídítka lze nastavit přesně podle výšky a způsobu tlačení 
a ručně ovládaná kotoučová brzda reaguje rychle a bezpečně. Pokud používáte vozík 
Thule Chariot Sport při kondičním běhu, nemusíte zkracovat krok, stačí schovat úložnou 
brašnu a máte spoustu místa k běhu. Teplotu a stín lze v kabině Climate Control Cockpit 
snadno regulovat, stejně jako ochranu před větrem, deštěm, sněhem nebo hmyzem; můžete 
se spolehnout, že si vaše dítě užije příjemnou jízdu ve všech podmínkách. Dalším prvkem, 
který zvyšuje pohodlí dítěte, je plně polstrovaná polohovatelná sedačka; nastavitelné, lehké 
odpružení zaručuje stabilitu a pohodlí při jízdě na silnici i v terénu. Vozík Thule Chariot Sport 
umožňuje snadné, kompaktní složení, a proto jej lze snadno uložit i přepravovat. 

Thule Chariot Sport
Nepřekonatelný dětský vozík, cyklovozík 
a kočárek se skvělými vlastnostmi, pohodlím 
a stylem pro sportovce a jejich děti.

Sety, které 
se prodávají 
samostatně

Sety, které  
jsou součástí 
výbavy

Thule Chariot Sport
Multifunkční sportovní vozíky Multifunkční sportovní vozíky

Ručně ovládaná kotoučová 
brzda – zvýšená kontrola na 
strmějším terénu a při běhu

Sklopné sedadlo – sklopení jednou 
rukou. V případě dvojmístného vozíku 
lze sedadla sklopit nezávisle

Nákladní prostor XL – lze jej uložit tak, 
aby nepřekážel při běhání

Thule Click n’ Store – pohodlné 
uskladnění setu pro vycházky, běhání 
a cyklistiku během změny aktivity

Kompaktní složení – usnadňuje 
vzít vozík se sebou

Upravitelné odpružení – 
zajišťuje plynulou jízdu

Systém Thule VersaWing – umožňuje 
rychlou a snadnou změnu mezi aktivitami 
bez ohledu na použitou soupravu

Climate Control Cockpit 
– odnímatelná okénka a 
vícepolohové stínítko

4 aktivity – navržen tak, 
aby podával skvělý výkon 
při cyklistice, procházkách, 
běhání a lyžování

Extra pohodlná a plně polstrovaná 
sedadla – částečně odnímatelná 
a je snadné je čistit

10201001
Thule Blue/Black

10201002
Chartreuse/Mykonos

10201003
Thule Blue/Black

10201004
Chartreuse/Mykonos
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Thule Chariot Cross 
Všestranný dětský vozík, cyklovozík a kočárek nabízí 
pohodlí a flexibilitu rodinám s aktivním životním stylem.

VLASTNOSTI
• 4 aktivity – navržen tak, aby podával skvělý výkon při cyklistice, procházkách, 

běhání a lyžování

• Kompaktní složení – usnadňuje vzít vozík se sebou

• Sklopné sedadlo – sklopení jednou rukou. V případě dvojmístného vozíku lze 
sedadla sklopit nezávisle

• Systém Thule VersaWing – umožňuje rychlou a snadnou změnu mezi aktivitami 
bez ohledu na použitou soupravu

• Upravitelné odpružení – zajišťuje plynulou jízdu

• Pohodlná polstrovaná sedadla – odnímatelná a je snadné je čistit

• Nákladní prostor XL – lze jej uložit tak, aby nepřekážel při běhání

• Thule Click n’ Store – pohodlné uskladnění setu pro vycházky, běhání a cyklistiku 
během změny aktivity

Thule Chariot Cab 
Robustní a prostorný vozík pro každodenní jízdu 
zaneprázdněné rodiny.

VLASTNOSTI
• 4 aktivity – navržen tak, aby podával skvělý výkon při cyklistice, procházkách,  

běhání a lyžování

• Sklopné sedadlo – pohodlné sklopení jednou rukou. Sedadla se sklápí samostatně

• XL sedadlo – vylepšená výška sezení pro usazení vyšších dětí

• Systém Thule VersaWing – umožňuje rychlou a snadnou změnu mezi aktivitami 
bez ohledu na použitou soupravu

• Upravitelné odpružení – odpružení listovými pružinami zajišťuje plynulou jízdu

• Pohodlná polstrovaná sedadla – částečně odnímatelná a je snadné je čistit

• XXL nákladní prostor – umožňuje vám vzít více postroje

• Thule Click n’ Store – pohodlné uložení vycházkového a cyklistického setu přímo 
ve vozíku při změnách aktivity.

Thule Chariot Lite 
Lehký dětský vozík, cyklovozík a kočárek navržen pro 
každodenní aktivity.

VLASTNOSTI
• 4 aktivity – navržen tak, aby podával skvělý výkon při cyklistice, procházkách, 

běhání a lyžování

• Kompaktní složení – usnadňuje vzít vozík se sebou

• Systém Thule VersaWing – umožňuje rychlou a snadnou změnu mezi aktivitami 
bez ohledu na použitou soupravu

• Odpružení – dělá jízdu pohodlnější pro rodiče i dítě

• Thule Click n’ Store – pohodlné uložení vycházkového a cyklistického setu přímo 
ve vozíku při změnách aktivity.

Multifunkční sportovní vozíky Multifunkční sportovní vozíky

Sety, které  
se prodávají 
samostatně

Sety, které  
se prodávají 
samostatně

Sety, které  
se prodávají 
samostatně

Sety, které jsou 
součástí výbavy

Sety, které jsou 
součástí výbavy

Sety, které jsou 
součástí výbavy

10204001
Chartreuse/Dark Shadow

10202004
Roarange/Dark Shadow

10202003
Thule Blue/Poseidon

10202002
Roarange/Dark Shadow

10202001
Thule Blue/Poseidon

10203001
Blue Grass/Black

10203002
Blue Grass/Black
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Thule Chariot Infant Sling
20201504 – Polstrované závěsné lůžko zajišťující 

boční oporu a stabilitu dítěte.

(Věk 1–10 měsíců)

 
Thule Chariot  
Cross-Country Skiing Kit
20201401 – Přestavte svůj multifunkční sportovní 

vozík Thule Chariot na saně.

 
Thule Baby Supporter
20101001 – Polstrované bočnice a opěrka 

hlavy dítěti pomáhají pohodlně sedět.

(Věk 6–18 měsíců)

 
Thule Footmuff Sport 
20101002 – Fusak s flísovou podšívkou 

a nastavitelnou kapucí, který dítě udrží v teple.

(Věk od narození do 2 let) 

 
Thule Chariot Padding
Přidejte do sedačky vložku pro vyšší pohodlí 

a jednoduchou údržbu.

Multifunkční sportovní vozíky –  
příslušenství k setům pro přestavbu

Multifunkční sportovní vozíky – příslušenství pro pohodlí dítěte

 
Thule Chariot Jogging Kit
Přestavte svůj multifunkční sportovní vozík 

Thule Chariot na ideální sportovní kočárek 

pro kondiční běh. 

 
Thule Cargo Rack 
Doplňte svůj dětský vozík Thule praktickým 

úložným prostorem.

 
Thule Chariot Lock Kit
20201506 – Uzamkněte dětský vozík  

Thule Chariot ke kolu. 

 
Thule Chariot Brake Kit
20201505 – Pro zvýšení kontroly přidejte ručně 

ovládané pásové brzdy na zadní kola dětského 

vozíku Thule.

 
Thule Bottle Cage
20201510 – Praktický doplněk k upevnění 

lahve s vodou přímo na dětský vozík Thule.

Multifunkční sportovní vozíky – příslušenství zvyšující praktičnost a úložný prostor

 
Thule Organizer Sport 
Kapsa na zip s integrovaným držákem 

na kelímek.

20201301 20201302

20201511 20201512

20201507 20201508 20201513 20201514
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Thule Storage Cover
20100784 – Odolný textilní kryt, který vozík  

Thule ochrání, když jej právě nepoužíváte.

 
Thule Axle Mount ezHitch™
20100796/20110720 – Díky tomuto závěsu 

lze dětský vozík Thule snadno používat se 

dvěma koly.

 
Thule Bike Adapters
Doplňky, díky kterým je možno cyklistický set 

používat snadno a rychle. K dispozici jsou nové 

rozměry průchozích os vhodné pro více rozměrů 

horských, silničních a krosových kol, elektrokol 

i kol se širokými plášti. Podrobnosti najdete na 

stránkách thule.com.

Multifunkční sportovní vozíky – příslušenství pro jízdní kolo Multifunkční sportovní vozíky – příslušenství k ochraně vozíku
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Dětské 
cyklosedačky
Dětské cyklosedačky jsou ideální pro 
každodenní dojíždění i na rodinné vyjížďky. 
Bezpečné, snadno použitelné a pohodlné 
na krátkých i dlouhých trasách.



12080203
Snow White

12080201
Obsidian

12020232
Blue

12020212
Blue

12020235
Silver

12080204
Aquamarine

12020237
White

12020215
Silver

12020231
Black

12020253
Ocean

12080202
Momentum

12020217
White

12080205
Vibrant Orange

12020211
Black

12020230
Ocean

100110
Light Grey

100109
Dark Grey

100111
Zinnia

100106
Dark Grey

100107
Light Grey

100108
Zinnia

Thule RideAlong Thule RideAlong Lite 

Thule Yepp Nexxt Maxi Thule Yepp Maxi  

Thule Yepp Maxi  

12020113
Ocean

12020105
Silver

12020102
Blue

12020107
White

12020101
Black

12080105
Vibrant Orange

12080101
Obsidian

12080103
Snow White

12080104
Aquamarine

12080102
Momentum

100105
Zinnia

100103
Dark Grey

100104
Light Grey

Thule RideAlong MiniThule Yepp Nexxt Mini Thule Yepp Mini 

12080206
Chocolate Brown

12080106
Chocolate Brown

4140
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Dětské cyklosedačky s montáží na nosič – základní údaje o řadě

Dětské cyklosedačky s montáží na rám – základní údaje o řadě

Dětské cyklosedačky s montáží nad přední kolo – základní údaje o řadě
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Thule Yepp Nexxt Maxi
Lehká a bezpečná dětská cyklosedačka s moderním 
designem určená k montáži na zadní nosič jízdního kola 
zaručuje vašemu dítěti prvotřídní pohodlí.

Dětské cyklosedačky

Přidejte 
k cyklosedačce 
Thule Yepp Nexxt

Přidaná viditelnost díky  
zabudované odrazce

Nastavitelné polstrované 5bodové popruhy 
lze snadno přizpůsobit a zaručují tak dítěti 
maximální bezpečí jako v bavlnce

Dítě rychle, snadno a pohodlně zajistíte 
pomocí popruhu s magnetickou 
přezkou, kterou dítě nedokáže uvolnit

Sedačka roste spolu s dítětem díky 
nastavitelným opěrkám nohou a 
řemínkům k uchycení bot

Zaručuje hladkou jízdu dítěti pohodlně 
usazenému v měkké sedačce pohlcující 
nárazy

Dětská cyklosedačka umožňuje 
rychlé a snadné upevnění na 
zadní nosič jízdního kola

Snadné čištění a udržování v suchu díky 
vodoodpudivé úpravě materiálů sedačky

Lehká a odolná sedačka kombinující 
tvrdou vnější skořepinu s měkkým 
polstrováním poskytne dítěti 
dokonalé pohodlí 

Thule Yepp Nexxt Mini  
Windscreen
12080903 – Štít vyrobený z čirého, 
odolného a zcela průhledného materiálu 
ochrání dítě před větrem a hmyzem.

Thule Yepp Nexxt Mini  
Handlebar Padding
12080901 – O tuto měkkou opěrku hlavy 
na přední madlo si může dítě během jízdy 
pohodlně opřít hlavu.

Každodenní stylové jízdy na kole s dítětem

Lehké dětské cyklosedačky Thule Yepp Nexxt umožní vám i vašemu dítěti užít si každodenní 
společnou jízdu na kole – bezpečně, snadno a stylově. Jejich jedinečná konstrukce našla 
inspiraci v moderních cyklistických přilbách. Výsledkem je velmi lehká a pohodlná cyklosedačka 
se stylovým, sportovním vzhledem.
 
Cyklosedačka Thule Yepp Nexxt zaručuje stabilní a bezpečnou jízdu pro děti od 9 měsíců*. 
Cyklosedačka Thule Yepp Nexxt Mini montovaná nad přední kolo je konstruována a testována 
pro děti do 3 let věku (do hmotnosti 15 kg) a umožňuje dítěti při jízdě společně s vámi sledovat 
okolí. Oceněná cyklosedačka Thule Yepp Nexxt Maxi montovaná na zadní část kola může být 
používána až do předškolního věku (do 6 let věku / 22 kg) a umožňuje vám a vašemu dítěti 
společně si užívat každodenní dojíždění i delší vyjížďky.
 
Bezpečnost a pohodlí
Vaše dítě sedí bezpečně a pohodlně v polstrované sedačce z materiálů tlumících nárazy 
s opěrkami nohou a bezpečnostním popruhem, které lze nastavit na míru. Sedačka díky tomu 
roste spolu s dítětem. Inovativní pětibodový bezpečnostní popruh je opatřen důmyslnou 
magnetickou bezpečnostní přezkou umožňující rychlé zajištění popruhu pro upevnění sedícího 
dítěte. Během několika sekund můžete vyrazit!

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

Thule Yepp Nexxt
Dětské cyklosedačky
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12020235 Silver
12020215 Silver (EF)

12020232 Blue
12020212 Blue (EF)

12020237 White
12020217 White (EF)

12020231 Black
12020211 Black (EF)

12020253 Ocean
12020230 Ocean (EF)

12080106
Chocolate Brown

4544

D
ětské 

cyklo
sed

ačky

Dětské cyklosedačky Dětské cyklosedačky

Thule Yepp Nexxt Mini
Lehká a stylová důmyslná dětská cyklosedačka k montáži 
nad přední kolo navržená pro každodenní cesty po městě.

VLASTNOSTI
• Lehká a odolná sedačka kombinující tvrdou vnější skořepinu s měkkým  

polstrováním poskytne dítěti dokonalé pohodlí 

• Sedačku upevníte během několika sekund a stejně rychle ji sejmete díky 
univerzálnímu rychloupínacímu držáku, který umožňuje montáž na kola  
s běžným představcem i představcem typu ahead

• Nastavitelné polstrované 5bodové popruhy lze snadno přizpůsobit a zaručují tak 
dítěti maximální bezpečí jako v bavlnce 

• Dítě rychle, snadno a pohodlně zajistíte pomocí popruhu s magnetickou  
přezkou, kterou dítě nedokáže uvolnit

• Zaručuje hladkou jízdu dítěti pohodlně usazenému v měkké sedačce pohlcující 
nárazy

• Dítě se může během jízdy držet pohodlné předního madla

• Sedačka roste spolu s dítětem díky nastavitelným opěrkám nohou a řemínkům 
k uchycení bot

• Snadné čištění a udržování v suchu díky vodoodpudivé úpravě materiálů sedačky

• Sedačka je navržena a testována pro převážení dětí ve věku od 9 měsíců*  
do 3 let do hmotnosti do 15 kg 
* Použití pro děti do 1 roku je třeba konzultovat s pediatrem.

Thule Yepp Maxi
Důmyslná a funkční dětská cyklosedačka s charakteristickým 
designem určená pro každodenní jízdy.

VLASTNOSTI
• Nastavitelné polstrované 5bodové popruhy lze snadno přizpůsobit a zaručují tak 

dítěti maximální bezpečí jako v bavlnce

• Dítě sedí pohodlně v měkké sedačce pohlcující nárazy 

• Dítě rychle a snadno zajistíte pomocí popruhu s bezpečnostní přezkou, kterou  
dítě nedokáže uvolnit

• Sedačka roste spolu s dítětem díky nastavitelným opěrkám nohou a řemínkům 
k uchycení bot

• Montáž na rám: Snadná montáž dětské cyklosedačky na rám vašeho kola 

Montáž EasyFit na nosič (EF): Dětská cyklosedačka umožňuje rychlé a snadné 
upevnění na jízdní kolo. Je vhodná pro zadní cyklistické nosiče s otvorem EasyFit nebo 
pro nosiče vybavené adaptérem Thule Yepp Maxi EasyFit (prodává se samostatně)

• Aby bylo kolo lépe vidět i za snížené viditelnosti, je sedačka vybavena odrazkou 
a držákem pro uchycení bezpečnostního světla

• Snadné čištění a udržování v suchu díky vodoodpudivé úpravě materiálů sedačky

Thule Yepp Mini
Měkká a odolná dětská cyklosedačka zaručí dítěti bezpečnou 
a pohodlnou jízdu nad předním kolem jízdního kola.

VLASTNOSTI
• Nastavitelné polstrované 5bodové popruhy lze snadno přizpůsobit a zaručují 

tak dítěti maximální bezpečí jako v bavlnce

• Dítě sedí pohodlně v měkké sedačce pohlcující nárazy

• Dítě rychle a snadno zajistíte pomocí popruhu s bezpečnostní přezkou, kterou 
dítě nedokáže uvolnit

• Sedačka roste spolu s dítětem díky nastavitelným opěrkám nohou a řemínkům 
k uchycení bot 

• Dítě se může během jízdy držet pohodlné přední zábrany

• Dětská cyklosedačka kompatibilní s většinou modelů jízdních kol umožňuje snadné 
upevnění na jízdní kolo

• Snadné čištění a udržování v suchu díky vodoodpudivé úpravě materiálů sedačky
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100108
Zinnia
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Thule RideAlong

Snadné každodenní jízdy na kole 

Praktická a intuitivní montáž
Dětská cyklosedačka Thule RideAlong přináší dosud nejsnadnější možnost, jak se vypravit 
na projížďku na kole i s dětmi. Díky rychloupínacímu držáku je montáž naprosto jednoduchá 
a rychlá. Držák je připevněn pomocí šroubů zpředu, kde je dostatek místa pro použití nářadí. 
Když je držák namontován, cyklosedačka zaklapne na místo a během několika sekund je 
připravena k použití.

Pohodlí a bezpečnost pro vaše dítě
Dětská cyklosedačka Thule RideAlong nabízí prvotřídní měkké polstrování a snadné 
nastavení opěrek nohou a bezpečnostního popruhu pro zajištění pohodlné a bezpečné 
jízdy dítěte.

Opřete-li kolo o stěnu, unikátní integrovaná ochranná postranní křídla cyklosedačky 
Thule RideAlong chrání ruce vašeho dítěte. Ochranná křídla zachovají mezeru mezi stěnou 
a cyklosedačkou, a tím sníží riziko přimáčknutí ruky dítěte.

Praktické a snadné použití pro každého
Cyklosedačka Thule RideAlong je pro rodiče praktická a snadno použitelná. Umožňuje 
jednoduché nastavení jednou rukou, je vybavena snadno snímatelným polstrováním 
a popruhem, které lze vyprat, a uzamykatelným rychloupínacím držákem na ochranu 
před krádeží.

Dětské cyklosedačky
Thule RideAlong
Klasická, bezpečná a snadno použitelná polohovatelná dětská 
cyklosedačka, díky níž budou vaše každodenní cesty i vyjížďky 
do přírody s dítětem mnohem pohodlnější než dosud.

Dětské cyklosedačky

Přidejte 
k cyklosedačce 
Thule RideAlong

Thule RideAlong  
Low Saddle Adapter
100300 – Umožňuje montáž 
cyklosedačky Thule RideAlong 
na kolo s nízko nastaveným 
sedlem.

Thule RideAlong  
Rear Bike Seat  
Quick Release Bracket 
100202 – Díky dalšímu 
rychloupínacímu držáku je 
cyklosedačku Thule RideAlong  
možné rychle přemístit na jiné kolo.

Thule RideAlong  
Padding
Pořiďte si na cyklosedačku 
Thule RideAlong náhradní 
dvoubarevnou vložku 
podle svého vkusu. 

Viditelnost zvyšuje odrazka a možnost 
pro uchycení bezpečnostního světla

Sedačka roste spolu s dítětem díky 
nastavitelným opěrkám nohou a 
řemínkům k uchycení bot, které lze 
uvolnit a utáhnout jednou rukou

Sedačka má také bezpečnostní 
stranová křidélka, které dětské ruce 
chrání před zraněním v případě, 
že se kolo opře o zeď

Nastavitelné polstrované tříbodové 
popruhy zaručují dítěti maximální 
pohodlí a bezpečí na míru

Dítě rychle a 
snadno zajistíte 
pomocí popruhu 
s bezpečnostní 
přezkou s velkými 
tlačítky, kterou dítě 
nedokáže uvolnit

Pohodlí dítěte během jízdy 
zaručuje systém odpružení 
DualBeam, který tlumí nárazy

Sedačka se na kolo upevní během několika sekund a stejně rychle 
sejme díky univerzálnímu rychloupínacímu držáku. Je vhodná pro 
většinu rámů kol (kulaté rámy o průměru 27,2–40 mm a oválné 
rámy s profilem o velikosti max. 40 x 55 mm)

Měkká vložka má vodoodpudivou 
úpravu, je oboustranná a lze ji 
vyjmout a vyprat

Děti si mohou po cestě pohodlně 
zdřímnout díky pěti různým 
variantám nastavení náklonu
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Dětské cyklosedačky

Thule RideAlong Mini
Pohodlná a odolná dětská cyklosedačka k montáži  

na představec řídítek zaručuje bezpečnou, snadnou a 

zábavnou jízdu, při které má dítě stejný výhled jako vy.

VLASTNOSTI
• Nastavitelné polstrované 5bodové popruhy lze snadno přizpůsobit a zaručují tak 

dítěti maximální bezpečí jako v bavlnce

• Dítě rychle a snadno zajistíte pomocí popruhu s bezpečnostní přezkou s velkými 
tlačítky, kterou dítě nedokáže uvolnit

• Sedačka roste spolu s dítětem díky nastavitelným opěrkám nohou a řemínkům 
k uchycení bot, které lze uvolnit a utáhnout jednou rukou

• Dítě se může během jízdy držet pohodlné přední zábrany

• Sedačku upevníte během několika sekund a stejně rychle ji sejmete díky 
univerzálnímu rychloupínacímu držáku, který umožňuje montáž na kola s běžným 
představcem i představcem typu ahead

• Měkká vložka má vodoodpudivou úpravu, je oboustranná a lze ji vyjmout a vyprat

Thule RideAlong Lite
Robustní a spolehlivé dětská cyklosedačka k montáži  

nad zadní kolo navržená pro každodenní cesty i vyjížďky 

v okolí města.

VLASTNOSTI
• Své dítě vezete vždy bezpečně díky nastavitelnému tříbodovému  

bezpečnostnímu popruhu

• Pohodlí dítěte během jízdy zaručuje systém odpružení DualBeam,  
který tlumí nárazy

• Dítě rychle a snadno zajistíte pomocí popruhu s bezpečnostní přezkou  
s velkým tlačítkem, kterou dítě nedokáže uvolnit

• Sedačka má také bezpečnostní stranová křidélka, které dětské ruce chrání  
před zraněním v případě, že se kolo opře o zeď

• Sedačka roste spolu s dítětem díky nastavitelným opěrkám nohou a řemínkům 
k uchycení bot, které lze uvolnit a utáhnout jednou rukou

• Sedačka se na kolo upevní během několika sekund a stejně rychle sejme  
díky univerzálnímu rychloupínacímu držáku. Je vhodná pro většinu rámů kol 
(kulaté rámy o průměru 27,2–40 mm a oválné rámy s profilem o velikosti  
max. 40 x 55 mm)

• Aby bylo kolo lépe vidět i za snížené viditelnosti, je sedačka vybavena  
odrazkou a držákem pro uchycení bezpečnostního světla

• Vložku s vodoodpudivou úpravou snadno udržíte čistou

Dětské cyklosedačky – příslušenství pro pohodlí dítěte

 
Thule Yepp Mini Handlebar Padding
Měkká opěrka hlavy s plyšovou hračkou na přední 

zábranu, o kterou si dítě během jízdy může  

pohodlně opřít hlavu.

 
Thule Yepp Nexxt Mini  
Handlebar Padding
12080901 – Měkká opěrka hlavy na přední madlo, 

o kterou si dítě během jízdy může pohodlně  

opřít hlavu.

 
Thule Yepp Mini Windscreen
12020906 – Čirý štít pro cyklosedačku 

Thule Yepp Mini, vyrobený z odolného a zcela 

průhledného materiálu, dítě během jízdy ochrání 

před větrem a hmyzem. 

 
Thule Yepp Nexxt Mini Windscreen
12080903 – Čirý štít pro cyklosedačku 

Thule Yepp Nexxt Mini, vyrobený z odolného 

a zcela průhledného materiálu, dítě během jízdy 

ochrání před větrem a hmyzem.

 
Thule RideAlong Mini  
Handlebar Padding
100406 – Měkká opěrka hlavy na přední madlo, 

o kterou si dítě během jízdy může pohodlně  

opřít hlavu.

 
Thule RideAlong Mini Windscreen
100405 – Čirý štít pro cyklosedačku 

Thule RideAlong Mini, vyrobený z odolného 

a zcela průhledného materiálu, dítě během jízdy 

ochrání před větrem a hmyzem.

 
Thule RideAlong Padding
Pořiďte si na cyklosedačku Thule RideAlong 

náhradní dvoubarevnou vložku podle svého vkusu.

 
Thule RideAlong Mini Padding
Pomocí náhradní dvoubarevné vložky můžete 

cyklosedačku Thule RideAlong Mini vyladit do 

svých oblíbených barev.
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Dětské cyklosedačky – praktické příslušenství

 
Thule Yepp Maxi Delight 2
12020917 – S ohledem na lepší viditelnost 

a bezpečnost za snížené viditelnosti může  

být sedačka Thule Yepp Maxi vybavena  

zadním světlem. 

Dětské cyklosedačky – příslušenství pro jízdní kolo

 
Thule RideAlong Rear Bike Seat 
Quick Release Bracket 
100202 – Cyklosedačku Thule RideAlong lze 

s použitím dalšího rychloupínacího držáku rychle 

přesouvat mezi několika koly. (Držák je vhodný pro 

sedačky Thule RideAlong i Thule RideAlong Lite.)

 
Thule Yepp Maxi EasyFit Adapter
Umožňuje rychlou montáž cyklosedačky  

Thule Yepp Maxi na libovolné jízdní kolo se  

zadním nosičem s nosností alespoň 25 kg.

 
Thule Yepp Maxi Frame Adapter
12020401 – Pomocí dodatečného rámového 

adaptéru je přesun sedačky Thule Yepp Maxi  

mezi jízdními koly snadný. 

 
Thule RideAlong  
Low Saddle Adapter
100300 – Umožňuje montáž cyklosedačky 

Thule RideAlong na kolo s nízko nastaveným 

sedlem.

 
Thule RideAlong Mini  
Quick Release Bracket
100201 – Díky dalšímu rychloupínacímu držáku 

je cyklosedačku Thule RideAlong Mini možné 

rychle přemístit na jiné kolo.

 
Thule Yepp Mini Ahead Adapter
12020402 – Umožňuje montáž cyklosedačky 

Thule Yepp Mini na kolo s představcem.

 
Thule Yepp Mini SlimFit Adapter
12020413 – Cyklosedačku Thule Yepp Mini lze 

s použitím dalšího adaptéru rychle přesouvat 

mezi několika jízdními koly. 

 
Thule Yepp Nexxt Mini  
SlimFit Adapter
12080402 – Cyklosedačku Thule Yepp Nexxt Mini 

lze s použitím dalšího adaptéru rychle přesouvat 

mezi několika jízdními koly. 
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Dětská nosítka
Dětské nosítko Thule je ideální 
prostředek pro nošení dětí na zádech. 
Je bezpečné a pohodlné pro vás 
i vaše dítě. Umožní vám skvěle si užít 
i celodenní výlety.



210102
Dark Shadow/Slate

210202
Dark Shadow/Slate

210105
Slate/Cobalt

210205
Slate/Cobalt

210105
Slate/Cobalt

210102
Dark Shadow/Slate

210202
Dark Shadow/Slate

210205
Slate/Cobalt

Thule Sapling Elite Thule Sapling

54 55

D
ětská no

sítka

Thule Sapling Elite Child Carrier
Dětské nosítko Thule Sapling Elite je navrženo pro bezpečné 
a pohodlné přenášení nejcennějšího nákladu na túrách, díky 
snadnému nastavení trupu a bederního pásu se mohou rodiče 
při jeho nošení bez problémů střídat.

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

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

• Síťové kapsy, kapsa na vak na nápoje, odnímatelný batoh a velká přihrádka na 
zip umožňují uložit vodu, pleny, oblečení, pláštěnku a další nezbytné potřeby

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

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

• Nosítko je vybaveno roztažitelnou clonou proti slunci, která dítě ochrání před horkem

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

Thule Sapling Child Carrier
Dětské nosítka Thule z řady Sapling jsou navrženy pro 
bezpečné a pohodlné přenášení nejcennějšího nákladu na 
túrách, díky snadnému nastavení trupu a bederního pásu 
se mohou rodiče při jejich nošení bez problémů střídat.

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

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

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

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

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

• Nosítko je vybaveno roztažitelnou clonou proti slunci, která dítě ochrání  
před horkem

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

Dětská nosítka Dětská nosítka Dětská nosítka – příslušenství

Thule Sapling Child Carrier  
Rain Cover
210300 – Chraňte své dítě před deštěm pomocí 

sbalitelné pláštěnky k dětskému nosiči Thule Sapling.

Dětská nosítka – základní údaje o řadě
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Vozíky za kolo
Vozíky za kolo Thule vám umožní 
naplno si vychutnávat aktivní život 
společně se svými dětmi, ať je léto, 
nebo zima, a ať míříte kamkoli.



10101806
Blue

58 59

V
ozíky za ko

lo

Vozíky za kolo – příslušenství pro pohodlí dítěte Vozíky za kolo – příslušenství k ochraně vozíkuVozíky za kolo – příslušenství pro jízdní kolo

 
Thule Infant Sling 
20101000 – Polstrované závěsné lůžko  

zajišťující boční oporu a stabilitu dítěte.

(Věk 1–10 měsíců)

 
Thule Baby Supporter
20101001 – Polstrované bočnice a opěrka 

hlavy dítěti pomáhají pohodlně sedět.

(Věk 6–18 měsíců)

 
Thule Bunting Bag 
20101002 – Fusak s flísovou podšívkou 

a nastavitelnou kapucí, který dítě udrží v teple.

(Věk od narození do 2 let)

 
Thule Storage Cover
20100784 – Odolný textilní kryt, který vozík 

Thule ochrání, když jej právě nepoužíváte. 

 
Thule Rain Cover - Coaster XT
20110700 – Pláštěnka, která dětský vozík Thule 

za kolo spolehlivě ochrání před deštěm.

 
Thule Bike Adapters
Doplňky, díky kterým je možno cyklistický 

set používat snadno a rychle. Podrobnosti 

najdete na stránkách thule.com

 
Thule Axle Mount ezHitch™
20100796/20110720 – Díky tomuto závěsu 

lze dětský vozík Thule snadno používat se 

dvěma koly.

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

VLASTNOSTI
• Součástí dodávky je cyklistický a kočárkový set

• Po odpojení od kola lze vozík snadno přestavit na vycházkovou verzi

• Bezpečné upevnění vozíku ke kolu zajišťuje patentovaný závěs ezHitch™ 
společnosti Thule

• Přední kolo, které se používá při procházkách, je možné uložit přímo na vozíku

• Do vozíku se pohodlně vejdou dvě děti

• Nastavitelná řídítka HeightRight™ pro pohodlí rodičů

Vozíky za kolo
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Když jsme ve společnosti Thule začali před sedmi lety vyvíjet řadu turistických 
a expedičních batohů, vydali jsme se také najít ambasadory, kteří by nám nejenom 
poskytly skvělý názor na naše výrobky jako uživatelé batohů, ale také sdílely naše 
hodnoty. Hledání nás zavedlo k legendárnímu horolezci Apa Sherpa z Nepálu. 

Apa Sherpa je pozoruhodný horský průvodce, který podnikl 21 úspěšných expedicí 
na samotný vrchol hory Mount Everest a neztratil přitom ani jeden lidský život.  
Apa vždy zůstal věrný své mantře „Everest tam bude pořád” a vždy dbal zejména  
na bezpečnost.

Jelikož pochází z nepálské vesnice Thame, bylo téměř nevyhnutelné, aby se  
Apa stal šerpou na Mount Everest. V roce 1988 začal nosit náklad v nižších  
částech hory a vrchol poprvé zdolal 10. května 1990. V současnosti je držitelem 
světového rekordu za největší počet výstupů na vrchol hory Mount Everest.

Kromě jeho úspěchů v horolezectví je Apa aktivní i ve vzdělávaní o klimatických 
změnách a v oblasti ochrany přírody na hoře Mount Everest. Při expedicích  
Eco Everest s cílem vyčištění bylo z hory odstraněno již okolo 14 000 kilogramů  
sutin a odpadu. Apa je ambasadorem organizace Climate-for-Life a získal  
prestižní ocenění „Lídři za živou planetu” (Leaders for a Living Planet) nadace  
World Wildlife Foundation.

Apa Sherpa je pozoruhodný  
horský průvodce, který podnikl  
21 úspěšných expedicí na samotný 
vrchol hory Mount Everest a neztratil 
přitom ani jeden lidský život. 

Apa však říká, že pokud by si mohl naplánovat život jinak, ochotně by se býval vzdal svého 
světového rekordu ve prospěch dobrého vzdělání a kariéry jako lékař. Proto je vzdělávání  
dětí v Nepálu Apovou hlavní prioritou. V roku 2010 Apa s pomocí svého nejlepšího přítele 
Jerry Mika založil nadaci Apa Sherpa Foundation. Nadace Apa Sherpa Foundation bojuje  
za práva dětí v Nepálu na vzdělání. 

Ve společnosti Thule jsme hrdí, že podporujeme nadaci Apa Sherpa Foundation  
prostřednictvím programů školských obědů a jiných aktivit pro děti ve vesnici Thame.  
Kromě toho jsme umožnili oceňovanému kanadskému štábu točícímu dobrodružné filmy 
Sherpas Cinema vytvořit film o Apovi a jeho poslání s názvem „Všichni ho milují, příběh  
Apy Sherpy”, který měl premiéru na filmovém festivalu Banff Mountain Film Festival 2017.

Muž a hora

Thule a nadace Apa Sherpa Foundation

1988  
Začal nosit náklad  
na hoře Everest

1990  
Poprvé zdolal  
vrchol hory

21   
Apa zdolal vrchol  
hory 21krát

APA SHERPA 
VE ZKRATCE

2010    
Založení nadace  
Apa Sherpa Foundation 

2013    
Získání čestného doktorátu

14 000   
14 000 kilogramů odpadu  
bylo odstraněno z hory při 
expedicích Eco Everest s  
cílem vyčištění



Thule Urban Glide 2 Double
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Technické úd
aje

Technické úd
aje

Technické údaje o kočárku
Thule Sleek

Technické údaje o kočárku
Thule Urban Glide 2

97–109 cm

82,3 cm

14–35 cm

85 cm

19,5 cm

73 cm

42 cm

83 cm

16,7 cm

81,5 cm

34 cm

40 cm

51–63 cm

22 cm

20,5 cm

Hlavní sedačka

42–50 cm

22 cm

Sedačka pro sourozence

Korba

19,5 cm

116 cm

20 cm

61 cm

32 cm

28,3 cm

61,5 cm

76 cm

42 cm

26,5 cm

Odhadovaná hmotnost
Kočárek: 12,7 kg
Hlavní sedačka:  3,3 kg
Sedačka pro sourozence: 3,1 kg
Korba: 4,3 kg

Odhadovaná hmotnost
Kočárek: 11,7 kg

Odhadovaná hmotnost
Kočárek: 15,0 kg

101,6 cm 101,6 cm

20 cm 20 cm38,5 cm

53 cm 53 cm

38,5 cm

104,5 cm 104,5 cm

69 cm 80 cm

41 cm

87 cm

31,5 cm 29 cm

34 cm

87 cm
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Technické úd
aje

Multifunkční sportovní vozík a vozík za kolo – technické údaje

Název produktu Thule Chariot
Sport 1

Thule Chariot
Sport 2

Thule Chariot
Cross 1

Thule Chariot
Cross 2

Thule Chariot
Lite 1

Thule Chariot
Lite 2

Thule Chariot
Cab 2

Thule
Coaster XT 2

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ VOZÍKY VOZÍKY ZA KOLO

Velikost kol 20 palců 20 palců 20 palců 20 palců 20 palců 20 palců 20 palců 20 palců

Výška řídítek 89–112 cm 89–112 cm 89–112 cm 89–112 cm 89–112 cm 89–112 cm 95–118 cm 93–103 cm

Složený vozík (D x Š x V) 85,5 x 63 x 37,5 cm 85,5 x 76 x 37,5 cm 85,5 x 63 x 37,5 cm 85,5 x 76 x 37,5 cm 85,5 x 63 x 37,5 cm 85,5 x 76 x 37,5 cm 110 x 76 x 46 cm 94 x 77 x 28 cm

Šířka průchodu 64,5 cm 80 cm 64,5 cm 80 cm 64,5 cm 80 cm 80 cm 78 cm

Výška k sezení 68 cm 68 cm 68 cm 68 cm 68 cm 68 cm 71 cm 60 cm

Šířka v úrovni ramen 39,5 cm 54 cm 39,5 cm 54 cm 39,5 cm 54 cm 54 cm 58,4 cm

Hmotnost 14 kg 16 kg 12,5 kg 14,5 kg 11,5 kg 12,5 kg 16,5 kg 11 kg

Celková nosnost dětského vozíku 34 kg 45 kg 34 kg 45 kg 34 kg 45 kg 45 kg 45 kg

Technické údaje o kočárku
Thule Glide 2

104 cm

38,5 cm

33 cm

43 cm

126 cm

93,5 cm69 cm

31,5 cm

53 cm

Odhadovaná hmotnost
Kočárek: 10,8 kg
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Technické úd
aje

Multifunkční sportovní vozíky – porovnání vlastností

Název produktu Thule Chariot
Sport

Thule Chariot
Cross

Thule Chariot
Lite

Thule Chariot
Cab

Ruční kotoučové brzdy •

Odepínatelná okénka •

Výjimečně pohodlné sedačky •

Uzamykatelný •

Úložný prostor XXL •

Úložný prostor XL • •

Polohovatelná sedačka • • •

Nastavitelné odpružení • • •

Odpružení • • • •

Click n’ Store • • • •

Polohovatelná řídítka • • • •

Kompaktní složení • • • •

4 aktivity  
(jízdní kolo, procházky, běh, běžky) • • • •

4 roční období, komplexní ochrana 
před povětrnostními vlivy • • • •

Odolný a bezpečný vozík • • • •

* Není optimalizováno pro kondiční běh – set pro kondiční běh lze použít jako terénní kolo

*

Název produktu Thule Chariot
Sport 1

Thule Chariot
Sport 2

Thule Chariot
Cross 1

Thule Chariot
Cross 2

Thule Chariot
Lite 1

Thule Chariot
Lite 2

Thule Chariot
Cab 2

Thule
Coaster XT 2

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ VOZÍKY VOZÍKY ZA KOLO

Sety pro přestavbu

Thule Chariot Jogging Kit* • • • • • • •

Thule Chariot  
Cross-Country Skiing Kit • • • • • • •

Pohodlí dítěte

Thule Chariot Infant Sling • • • • • • •

Thule Infant Sling •

Thule Baby Supporter • • • • • • • •

Thule Footmuff Sport • • • • • • • •

Praktické doplňky a ukládání

Thule Cargo Rack* • • • • • • •

Thule Organizer Sport* • • • • • • •

Thule Chariot Brake Kit • • • • •

Thule Chariot Lock Kit • • • • •

Thule Chariot Padding* • • • • •

Thule Bottle Cage • • • • • • •

Na jízdní kolo

Thule Bike Adapters • • • • • • • •

Ochrana vozíku

Thule Storage Cover • • • • • • • •

* Příslušenství se liší podle toho, zda jde o jednomístný nebo dvoumístný vozík.

Multifunkční sportovní vozíky a vozíky za kolo – kompatibilita příslušenství



6968

Technické úd
aje

Název produktu Thule Yepp Nexxt  
Mini

Thule Yepp 
Mini

Thule RideAlong 
Mini

Thule Yepp Nexxt 
Maxi

Thule Yepp 
Maxi Thule RideAlong Thule RideAlong 

Lite

CYKLOSEDAČKY K MONTÁŽI NAD PŘEDNÍ KOLO CYKLOSEDAČKY K MONTÁŽI NAD ZADNÍ KOLO

Připojení k jízdnímu kolu

Thule RideAlong Quick Release Bracket • •

Thule Yepp Maxi Frame Adapter* •

Thule RideAlong Mini Quick Release Bracket •

Thule Yepp Mini SlimFit Adapter •

Thule Yepp Mini Ahead Adapter •

Thule Yepp Nexxt Mini SlimFit Adapter •
Adaptéry

Thule RideAlong Low Saddle Adapter • •

Thule Yepp Maxi EasyFit Adapter** •

Thule Yepp Maxi EasyFit Carrier XL •
Pohodlí dítěte

Thule RideAlong Padding •

Thule RideAlong Mini Padding •

Thule RideAlong Mini Windscreen •

Thule RideAlong Mini Handlebar Padding •

Thule Yepp Mini Handlebar Padding • • •

Thule Yepp Mini Handlebar Padding Miffy • • •

Thule Yepp Mini Windscreen • •

Thule Yepp Nexxt Mini Handlebar Padding • • •

Thule Yepp Nexxt Mini Windscreen • •
Bezpečnost

Thule Yepp Maxi Delight 2 •
Ochrana

Thule Yepp Maxi Rain Cover • •

Thule Yepp Mini Rain Cover • •

Dětské cyklosedačky – kompatibilita příslušenství

* Kompatibilní pouze s Thule Yepp Maxi, montáž nad přední kolo  ** Kompatibilní pouze s Thule Yepp Maxi, montáž na nosič

Dětské cyklosedačky – porovnání vlastností

Název produktu Thule Yepp Nexxt  
Mini

Thule Yepp 
Mini

Thule RideAlong 
Mini

Thule Yepp Nexxt 
Maxi

Thule Yepp 
Maxi Thule RideAlong Thule RideAlong 

Lite

CYKLOSEDAČKY K MONTÁŽI NAD PŘEDNÍ KOLO CYKLOSEDAČKY K MONTÁŽI NAD ZADNÍ KOLO

Magnetická snadno použitelná 
bezpečnostní přezka • •

Bezpečnostní přezka,  
kterou dítě nedokáže uvolnit • • • • • • •

Bezpečnostní stranová kridélka • •

Pětibodový bezpečnostní popruh • • • • •

Tříbodový bezpečnostní postroj • •

Odrazka • • • •

Rychlé odpojení od kola • • • • • • •

Výškově nastavitelné  
bezpečnostní popruhy • • • • • • •

Výškově nastavitelné opěrky 
nohou • • • • • • •

Pásky k uchycení patky • • • • • • •

Polohovatelná sedačka •

Materiál tlumícími nárazy,  
který lze snadno vyčistit • • • •

Odnímatelné čalounění sedadla • •

Lehká sedačka • •

Věk a hmotnost dítěte
9 měsíců*–3 roky 

do 15 kg
9 měsíců*–3 roky 

do 15 kg
9 měsíců*–3 roky 

do 15 kg 
9 měsíců*–6 let 

do 22 kg
9 měsíců*–6 let 

do 22 kg
9 měsíců*–6 let 

do 22 kg 
9 měsíců*–6 let 

do 22 kg

Hmotnost sedačky 1,9 kg** 3,5 kg 2,7 kg 3 kg** 4,6 kg EF 5 kg 4,3 kg**

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



Bring your kids.
Bring your board.
Bring your bike.
Bring your skis.
Bring your love.
Bring your passion.
Bring your life.
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Thule Sweden AB
P.O. Box 69, SE-335 04 Hillerstorp, Švédsko.
Tel. +46 370 255 00, Fax +46 370 229 08.
www.thule.com


