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Bring your life
Ať už objevujeme nádhernou přírodu daleko od rušného města nebo cestujeme po  
světě s rodinou a přáteli, všichni si chceme užívat nadšení z aktivního života.

 Ve společnosti Thule sdílíme vaši touhu strávit co nejvíce času tím, co milujete, a ne se 
zdržovat neustálými obavami o to, jak přepravit veškerou potřebnou výbavu. Po 75 let 
se naplno zaměřujeme na vývoj praktických, stylových výrobků, které jsou patřičně 
ekologické, vysoce kvalitní, bezpečné a snadno použitelné. 

Bez ohledu na to, kam Vás Vaše záliba zavede a co si vezmete 
s sebou, s výrobky Thule máte svobodu žít svůj život naplno.

Nosiče a příčníky

Střešní nosiče
Všechno začíná střešním 
nosičem Thule. Získejte 
dokonalé patky střešního 
nosiče a střešní tyče.  
Poté můžete přidat   
volitelné doplňky. 

Nosiče kol
Díky nosiči kol můžete vzít 
své kola kamkoli chcete – 
rychle, snadno a bezpečně. 
Pomůžeme Vám vybrat  
ten nejlepší.

Boxy a koše
Nosič Thule je skvělý, když 
potřebujete více místa. 
Můžete si vybrat mezi 
střešním boxem, košem, 
vakem nebo zadním 
nosičem, podle toho, 
co Vám vyhovuje.

Nosiče výbavy pro   
vodní sporty
Nosiče výbavy pro vodní 
sporty Thule vám poskytují 
bezpečnou a snadnou 
přepravu kajaku nebo prkna. 
Vyberte si nosič vyhovující 
vašim zálibám.

Nosiče výbavy pro   
zimní sporty
Nosiče výbavy pro zimní sporty 
Thule vám poskytují bezpečnou 
a snadnou přepravu lyží nebo 
snowboardu. Vyberte si nosič 
vyhovující vašim zálibám.

Bring your life. On the road. Chcete-li si naplno užívat aktivního života s rodinou nebo 
přáteli, budete asi potřebovat spoustu vybavení – zvláště pokud je vaším koníčkem 
kolo, lyže, surf, kajak, kempování, horské túry nebo další aktivity v přírodě. Žít aktivním 
životem znamená, že můžete potřebovat více a speciální nosiče na vše potřebné. A tady 
přichází ke slovu Thule.
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Všechno začíná střešním nosičem Thule. 
Získejte dokonalé patky střešního nosiče  
a střešní tyče. Poté můžete přidat  
volitelné doplňky.  

Střešní nosiče
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Střešní no
siče

Nejrychlejší způsob, jak se vydat na cestu

Protože se rodina v průběhu času rozrůstá a protože stále chceme trávit hodně času v přírodě, 
máme pocit, že se vnitřní prostor vozidla zmenšuje. Dostatek prostoru pro nová dobrodružství 
můžeme získat třeba tak, že budeme vybavení a další potřebné věci vozit na střeše automobilu.

Začněte s výběrem nosiče, který splňuje vaše potřeby. Střešní nosič Thule je pevným základem  
pro jakýkoliv náklad. Příslušenství pro různé využití lze namontovat jednoduše v několika 
jednoduchých krocích a hned můžete vyrazit.

Vyberte model a rok výroby automobilu

Zjistěte správnou konfiguraci nosičů pro váš automobil v Průvodci produktů,  
na webu thule.com nebo u prodejce výrobků Thule

Vyberte typ střechy

Hatchback

Kupé

Sedan

Kombi

MPV

SUV

Pickup Mikrobus Dodávka

Střešní podélníky Normální střecha Pevné montážní body

Integrované podélníky Odtokový žlábekT-drážka

6 7



Thule WingBar Thule SquareBar Thule ProBarThule SlideBar

Thule WingBar Edge Thule SmartRack

958X
Aluminium

96X
Aluminium

959X
Aluminium

784-785
Black

794-795
Aluminium

89X
Aluminium

39X
Aluminium

958XB
Black

96XB
Black

959XB
Black

712X
Black

Střešní no
siče

Kompletní/multifunkční nosiče  Základní údaje o řadě

Nosiče/nosné tyče  Základní údaje o řadě

Thule Rapid System 754
Pro vozidla bez podélníků nebo 
montážních bodů na střeše.

Thule Rapid System 753, 7531
Pro vozidla s předinstalovanými 
montážními body nebo 
s integrovanými podélníky.

Thule Rapid System 751, 7511
Pro vozidla s předinstalovanými 
montážními body na střeše.

Patky pro střešní nosiče/upevňovací systémy  Základní údaje o řadě

Thule Rapid Railing 757
Pro vozidla s běžnou velikostí 
střešních podélníků (Ø 22–55 mm).

Thule Rain Gutter 951
Patky pro střešní nosiče pro 
vozidla s odtokovým žlábkem 
a zvýšenou střechou.

Střešní podélníky Odtokový žlábek

Střešní podélníkyNormální střecha Pevné montážní bodyIntegrované podélníky Pevné montážní body T-drážka

Thule Rapid System 775
Pro vozidla se širokými 
podélníky (Ø 20–68 mm).
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958X
Aluminium

959X
Aluminium

958XB
Black

959XB
Black

Střešní no
siče

Thule WingBar Edge
Kompletní/multifunkční nosiče

Účinné a elegantní řešení přímo na míru

Thule WingBar Edge má nízký profi l, což skvěle doplňuje střechu vozidla. Moderní 
aerodynamický tvar s funkcemi TrailEdge a WindDiff user snižuje hluk a zlepšuje 
spotřebu paliva. Díky svému elegantnímu a aerodynamickému designu je 
Thule WingBar Edge také vhodným řešením, když chcete nosič ponechat na  
vozidle, i když ho zrovna nepoužíváte.

Snadná instalace i použití
Nosič Thule WingBar Edge bezpečně přepraví náklad do 75 kg a obsahuje 
integrovanou T-drážku, který umožňuje rychlé a snadně připevnění příslušenství. 
Je dostupný ve dvou provedeních pro zvýšené podélné kolejnice nebo pevné  
montážní body a podélné kolejnice. Obě provedení jsou předem sestavěny pro  
rychlou a snadnou montáž.

Thule WingBar Edge pro střešní podélníky

Thule WingBar Edge pro pevné montážní body /integrované podélníky

Thule WingBar Edge
Nízkoprofi lový střešní nosič s aerodynamickou 
a integrovanou konstrukcí.

Kompletní/multifunkční nosiče

Dvojice lisovaných plastových 
krytů zajišťuje dokonalý vzhled 
a umožňuje snadnou montáž

Díky nízkému profi lu a montáži těsně nad 
střechu tvoří s vozem elegantní celek

Předem sestavená a kompletní 
sada pro snazší manipulaci

Integrované podélníky/
pevné montážní body

Střešní podélníky

Minimální hluk a nižší spotřebu paliva pomáhají 
zaručit aerodynamický design, technologie 
WindDiff user usměrňující proudění vzduchu 
a systém TrailEdge snižující odpor vzduchu

Střešní podélníky Pevné montážní bodyIntegrované podélníky
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794
Aluminium

795
Aluminium

96X
Aluminium

96XB
Black

89X
Aluminium

39X
Aluminium

712X
Black

784
Black

785
Black

Střešní no
siče

Nosiče/nosné tyče

Thule WingBar

Nejtišší a nejbezpečnější nosná tyč.

VLASTNOSTI
• Díky leteckému designu minimalizuje hluk a spotřebu paliva

• Mirné zakřivení zajišťuje těsnější, a tedy lepší přilnutí

• Vynikající aerodynamické vlastnosti, snížení odporové síly o 55 % 
v porovnání s předchůdci Thule AeroBar

• WindDiff user odvádí vzdušné proudy

• TrailEdge pro snížení odporu vzduchu

• Vybaveno T-drážkami – geniální vlastnost s vynikajícími výhodami. 
Nosné příslušenství lépe zapadne na místo v drážce. Lze využít  
celou délku nosné tyče, čímž vznikne více prostoru při připojení  
několika příslušenství

• Ve zkoušce City Crash schváleno pro hmotnost 100 kg v souladu 
s normou ISO

Thule SlideBar

Unikátní nosná tyč nejvyšší třídy s funkcí obousměrného 

vysouvání umožňuje maximálně snadné nakládání.

VLASTNOSTI
• Obousměrné posouvání (60 cm do každého směru) pro nejsnadnější 

naložení objemného nákladu na střechu automobilu

• Funkce odpojení jednou rukou díky pogumovaným ergonomickým  
panelům pro nejsnadnější používání

• Maximální bezpečnost pro uživatele díky funkci západkového mechanismu  
a barevného označení pro otevřenou a zavřenou polohu

• Ve zkoušce City Crash schváleno pro hmotnost 100 kg v souladu 
s normou ISO

Thule Strap Organiser
Okamžitě upraví váš popruh. Odolný popruh 
je součástí dodávky výrobku (274 cm, 
400 cm).

Thule Straps
Odolné popruhy pro bezpečnou přepravu 
(275 cm, 400 cm, 600 cm). (Samostatně 
nebo sada 2 kusů).

Thule One-Key System
Vyměňte všechny zámky na produktech 
Thule a používejte pro všechny jeden klíč.

Thule ProBar

Nosná tyč pro těžký náklad 

s jedinečným třídrážkovým 

provedením pro upevnění   

vícera příslušenství.

VLASTNOSTI
• Třídrážkové provedení umožňuje větší fl exibilitu 

a přináší možnost kombinace řady různého 
nosného příslušenství, které může být použito 
samostatně nebo v kombinaci

• Do vrchního nosiče můžete například 
vejít Thule Load Stop, Thule Ladder Tilt, 
Thule Ladder Holder atd. Montáž příslušenství trvá 
několik sekund. Stačí jej zasunout a zaklapnout

• V zadní drážce můžete snadno 
střídat mezi mechanismy Thule Roller, 
Thule Foldable Load Stop a Thule Eye bolt. Nebo 
je namontujte společně! Díky tomu budete mít 
horní tyč Thule ProBar prázdnou pro váš náklad

• Bylo vyzkoušeno a schváleno, že každá tyč 
unese až 50 kg, což při namontování čtyř tyčí 
představuje 200 kg

Thule SmartRack 

Kompletní univerzální sada nosičů 

k montáži na střešní podélníky.

VLASTNOSTI
• Snadno použitelný střešní nosič se všemi 

komponenty je součástí dodávky

• Kompletní balení včetně 4 patek a 2 tyčí

• Pogumování chrání povrch podélníků vůči 
poškrábání

• Uzamykatelné pomocí speciálního nástroje, 
který je součástí dodávky

Thule SquareBar

Klasické čtyřhranné ocelové tyče 

s černým polymerovým povlakem. 

VLASTNOSTI
• K dispozici v 5 délkách 108–150 cm

Kompletní/
multifunkční nosiče

Střešní nosiče  PříslušenstvíNosiče/nosné tyče

Střešní podélníky
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39X
Aluminium

Střešní no
siče

Řešení pro řemeslníky  SystémyŘešení pro řemeslníky

Thule ProBar

Nosná tyč pro těžký náklad   

s jedinečným třídrážkovým provedením 

pro upevnění vícera příslušenství.

VLASTNOSTI
• Třídrážkové provedení umožňuje větší fl exibilitu 

a přináší možnost kombinace řady různého 
nosného příslušenství, které může být použito 
samostatně nebo v kombinaci

• Do vrchního nosiče můžete například 
použít Thule Load Stop, Thule Ladder Tilt, 
Thule Ladder Holder atd. Montáž příslušenství trvá 
několik sekund. Stačí jej zasunout a zaklapnout

• V zadní drážce můžete snadno střídat mezi 
mechanismy Thule Roller, Thule Foldable Load Stop 
a Thule Eye bolt. Nebo je namontujte společně! 
Díky tomu budete mít horní tyč Thule ProBar 
prázdnou pro váš náklad

• Bylo vyzkoušeno a schváleno, že každá tyč   
unese až 50 kg, což při namontování čtyř tyčí 
představuje 200 kg

Thule Conduit Box
3171 – Drží na místě a chrání trubky, jak  
nejlépe to jde.

Thule Conduit Box Midwall
3181 – Příslušenství k trubicovému boxu 
Thule Conduit 3171 umožňující snadné použití 
a oddělení kratších i delších trubek.

Thule Side Profile
322 – Modulární boční profi ly na přizpůsobení 
délky systému Thule Front Load Stop System, 
aby se vešel do jakéhokoli vozidla. Je potřebné 
je kombinovat s Thule Front Stop 321.

Thule Front Stop
321 – Pro bezpečnou přepravu nákladu na střeše až 
do délky 6 metrů. Pro dosažení požadované délky 
potřebné kombinovat s Thule Side Profi le 322.

Thule Awning
326 – Počasí vám nesmí bránit v práci.

Thule Ladder Tilt
311 – Nosič žebříků, který vám šetří námahu i čas.

Řešení pro řemeslníky  Příslušenství

Thule Strap Winch
552 – Popruh a zarážka v jednom. (Sada 2 kusů)

Thule Ladder Carrier
548 – Pro snadnou a bezpečné naložení 
a připevnění žebříku ke střešnímu nosiči. 
(Sada obsahuje 3 držáky + 1 zajišťovací modul)

Thule Ladder Carrier
330 – Nosič žebříku, se kterým se snadno 
manipuluje, s jedinečným upevněním žebříku 
pro rychlé a snadné naložení a vyložení. 
(Sada 2 kusů)

Thule Ladder Step Adapter
310 – Používá se k převážení žebříků v případech, 
kdy vzdálenost mezi schůdky/příčkami 
neodpovídá upevňovacím bodům nosiče žebříků.

Thule Ratchet Tie Down
323 – Zajišťuje rychlé a bezpečné upevnění 
nákladu, od žebříků po desky. (Sada 2 kusů)

Thule Eye Bolt
320 – Zabezpečte váš náklad pomocí 
Thule Eye Bolt a Thule Ratchet Tie Down. 
(Sada 2 kusů)

Thule Roller
334/335 – Usnadňuje nakládání žebříků, prken 
a jiných dlouhých předmětů ze zádi vozidla.

Thule Load Stop High
502 – Odolná zarážka vyvinuta ve spolupráci se 
zkušenými a náročnými mistry ve svém oboru, 
25 cm vysoká. (Sada 4 kusů)

Thule Load Stop Low
503 – Odolná zarážka vyvinuta ve spolupráci se 
zkušenými a náročnými mistry ve svém oboru, 
9 cm vysoká. (Sada 4 kusů)

Thule Load Stop
314 – Robustní a funkční zarážka, která udrží 
náklad na svém místě a brání jeho sesunutí. 
(Sada 2 kusů)

Thule Fold Down Load Stop
315 – Jedinečná patentovaná zarážka, která se 
jednoduše sklopí během nakládání, vykládání 
nebo když se nepoužívá. (Sada 2 kusů)
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Díky nosiči kol můžete vzít své kola kamkoli 
chcete – rychle, snadno a bezpečně. 
Pomůžeme Vám vybrat ten nejlepší.

Nosiče kol
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Martin Söderström
Thule ProRide Thule FreeRide

Thule ThruRide Thule OutRide

Thule UpRide

598
Aluminium

532
Silver Gray

565
Aluminium

561
Aluminium

598B
Black

599
Aluminium

N
o

siče ko
l

SPORT  
Horské kolo

ROK NAROZENÍ  
1990

RODINA   
Matka, otec, sestra

DOSAŽENÉ 
ÚSPĚCHY  
2 x 2. místo na FMB 
World Tour

NEJLEPŠÍ MÍSTO  
NA ZEMI  
Švédsko, Aljaška 
a Malaga

„Ode dne, kdy jsem získal své první horské kolo,   
nemyslím na nic jiného, než jak se stát lepším.”

Martinova volba
Thule UpRide

Nosiče kol pro montáž na střechu  Základní údaje o řadě
Uchycení za rám 

Montáž za vidlici
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Thule UpRide

599
Aluminium
599
Aluminium

N
o

siče ko
l

Thule UpRide

Maximální ochrana rámu a univerzální použití

Thule UpRide splňuje požadavky všech cyklistů, kteří se chtějí dobře 
starat o svá kola, avšak současně chtějí, aby to bylo možné dělat snadno 
a rychle: Nabízí skvělou ochranu rámu Vašeho kola, umožňuje upevnění 
prakticky jakéhokoli typu kola a zaručuje bezchybné naložení a zajištění. 
To vše bez nutnosti sundávat přední kolo.

Thule UpRide je navržen tak, aby umožňoval bezpečné upevnění 
jízdního kola pouze za přední kolo a zajištění zadního kola ve žlábku 
pomocí upínacího řemínku. Protože se žádné části nosiče nedotýkají 
rámu kola, je Thule UpRide ideální volbou pro kola s karbonovým rámem 
nebo jinými citlivými rámy, pro horská kola atd. Univerzální konstrukce 
také vyhovuje prakticky všem typům a rozměrům kol, bez ohledu na 
design rámu, systém brzd, odpružení nebo velikost kol. Thule UpRide 
umožňuje upevnění kol o rozměru 20” až 29”, s rozvorem do 1240 mm, 
průměrem plášťů do 3” (případně až do 5” při doplnění o samostatný 
adaptér) a hmotností do 20 kg.

Naložte své kolo za pár sekund
Montáž Thule UpRide na vozidlo je rychlá, snadná a bezpečná, bez 
ohledu na stranu střechy, na kterou nosič umisťujete. Protože všechny 
operace při nakládání jsou prováděny blízko úrovně střechy, používání 
nosiče je pohodlné pro cyklisty jakékoli výšky a pro libovolné vozidlo. 
Pro zajištění proti krádeži je možné nosič uzamknout k vozidlu a kolo je 
možné uzamknout k nosiči pomocí integrovaného lankového zámku.

Přidejte k nosiči 
Thule UpRide

Thule UpRide
Nosiče kol pro montáž na střechu

Thule UpRide Fatbike Adapter
5991 – Adaptér pro nosič Thule UpRide 
umožňující přepravu fatbikových kol. 

Thule Bike Rack Around-the-Bar Adapter
8898 – Adaptér obepínající tyč pro upevnění 
vašeho nosiče kol Thule na hranatého tyče, hliníkové 
kulaté nosné tyče a většinu dalších nosných tyčí 
nabízených na trhu. 

Thule UpRide
Univerzální nosič kol bez kontaktu s rámem 
pro rychlé a bezpečné upevnění a maximální 
ochranu rámu.

Nosiče kol pro montáž na střechu

Bez kontaktu s rámem kola, jelikož 
háček bezpečně uchopuje přední kolo

Bez kontaktu s rámem kola, jelikož háček 
bezpečně uchopuje přední kolo

Umožňuje uchycení většiny kol 
s velikostí kola 20–29" palců 
a s pneumatikami do šířky 3" (nebo 
až 5” v případě použití adaptéru 
Thule UpRide Fatbike, který se 
prodává samostatně)

Jízdní kolo uzamknete k vozidlu 
(zámky jsou součástí balení)

Jízdní kolo uzamknete k nosiči 
kol (zámky jsou součástí balení)

Upínací řemínek umožňuje 
rychlé upevnění zadního kola 
ve žlábku

Jednoduché ovládací prvky umožňují 
přesunutí nosiče z jedné strany vozidla 
na druhou
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Thule ProRide

Ikonický nosič kol

Díky kombinaci praktičnosti, stability a důmyslně řešené konstrukce 
není divu, že se Thule ProRide stal první volbou cyklistů na celém světě. 
Jednoduše lepší nebo bezpečnější způsob přepravy kol nenajdete.

Pohodlný a propracovaný
Klíčem je snadné používání a spolehlivost v každém detailu. Od snadné 
montáže nosiče kol – na obou stranách střechy auta –po automatické 
polohování při nakládání kol. Thule ProRide přepraví většinu druhů kol 
do 20 kg a se speciálním příslušenstvím lze přepravovat také fatbiky. 
Pomocí Thule ProRide snadno naložíte i vyložíte své kolo – a rázem jste 
na cyklostezce.

Bezpečný a stabilní
Naložení a zabezpečení je snadné, protože Thule ProRide nabízí 
okamžitou stabilitu po umístění kola na nosič kol. Zcela nový omezovač 
momentu utažení také zajišťuje, aby bylo kolo bezpečně zajištěno tím, 
že ovládá sílu, která se přenáší na rám kola. Měkké podložky na úchytce, 
které jsou šetrné k rámu, se přizpůsobí rámu kola a přenesou tlak, čímž 
se sníží riziko poškození rámu a nesprávné montáže. Vysunutá spodní 
čelist úchytky sevře rám, čímž zabrání, aby kolo během montáže spadlo, 
ale také přispívá k bezpečnosti i během přepravy.

Přidejte k nosiči 
Thule ProRide

Thule ProRide
Nosiče kol pro montáž na střechu

Thule ProRide Fatbike Adapter
5981 – Sada pro převážení fatbiků na nosiči 
kol Thule ProRide 598 (velikost pneumatiky 
3–5 palců).

Thule Carbon Frame Protector
984 – Adaptér umožňující bezpečnou přepravu 
kol s karbonovými rámy.

Tlak je rozložen po povrchu velkých měkkých 
obložení úchytů, které se přizpůsobují trubkám 
rámu kola a minimalizují riziko poškození rámu

Bezpečná montáž – kolo 
je chráněno před pádem 
pomocí rozšířené dolní 
čelisti úchytu

Rychlé a snadné upevňování kol – otočný 
volič omezovače momentu utažení určuje 
sílu působící na rám kola a zřetelně oznamuje 
správnou montáž

Stabilní kola pevně uchycená v chytře 
navržených držácích s diagonálními 
rychlouvolňovacími řemínky

Jednoduché rozhraní bez použití nářadí 
pro přehození nosiče z jedné strany auta 
na druhou

Thule ProRide
Nosič kol s uchycením za rám pro nejrychlejší, 
nejpraktičtější montáž – pro kola do 20 kg.

Nosiče kol pro montáž na střechu
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Thule ThruRide

Důmyslný, jednoduchý a bezpečný nosič kol 
s průchozí osou

Nosič kol k uchycení kol za vidlici Thule ThruRide umožňuje snadné a bezpečné 
naložení vašeho kola s průchozí osou bez potřeby dalších adaptérů. Naložení 
je od začátku snadné, umožňuje montáž přední průchozí osy na zemi před 
zvednutím a naložením kola na nosič. Jakmile umístíte nápravu do široké čelisti 
úchytky, upravíte přesnost k jemnému doladění madla před uzavřením zavírací 
krytky. To zajistí pevné a bezpečné uchycení vašeho jízdního kola bez rizika 
poškození vidlice. Kolébku pro zadní kolo lze klouzáním posunout podél nosiče, 
čímž se přizpůsobí různým délkám jízdního kola. Díky popruhu s napínačem pásu 
kolo bezpečně drží na svém místě a polstrování chrání rám kola.

Víceúčelový
S neustále se rozšiřující řadou jízdních kol s průchozími osami je Thule ThruRide 
bezpečnou volbou pro ty, kteří chtějí svoje kola s průchozí osou přepravovat 
na střeše automobilu. Tento univerzální nosič kol je vhodný pro kompletní řadu 
průchozích os jakéhokoli průměru od 12 mm do 20 mm a také je vhodný pro 
9 mm rychlouvolňovací náboje společně s dodaným adaptérem. posuvný držák 
pro zadní kolo přispívá k univerzálnosti jízdního kola, protože lze do něj usadit 
kola s rozvorem až 48 palců a pneumatiky do 3 palců.

Thule ThruRide
Nosiče kol pro montáž na střechu

Přidejte k nosiči 
Thule ThruRide

Thule ThruRide 9 mm Adapter
5651 – 9 mm rychloupínací uzamykací adaptér 
je příslušenství pro Thule ThruRide, aby bylo 
možné nosič kol uzamknout ke kolu.

Thule Wheel Bag XL
563 – Speciálně konstruovaný, vysoce  
kvalitní vak pro přední kolo.

Přesný ergonomický otočný 
volič zajišťuje bezpečné uchycení 
pomocí optimalizace svíracího 
tlaku na průchozích osách

S nosičem se dodávají také T-drážkové 
adaptéry (20 x 20 mm), které umožňují 
montáž na Thule WingBar Edge, 
Thule WingBar a Thule SlideBar

Tlumení zavírací krytky jednou rukou je 
vhodné pro 12 mm až 20 mm průchozí 
nápravy a 9 mm ložiska s rychlým 
uvolněním (s dodaným adaptérem)

Jednodušší naložení jízdního kola díky 
roztahovacímu uchytu se širokou čelistí, 
do které lze usadit průchozí osu jízdního 
kola bez dodatečných součástí

Thule ThruRide
Nosič k uchycení kola za vidlici je navržen tak,   
aby byl vhodný pro průchozí osy bez nutnosti 
dalších adaptérů.

Nosiče kol pro montáž na střechu
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Thule FreeRide

Funkční a snadno použitelný nosič kol splňuje  

všechny základní potřeby.

VLASTNOSTI
• Držák rámů s rychlým uzamykáním je vhodný pro většinu  

velikostí rámu až do 80 mm

• Rychloupínací řemínky s ochranou kola drží kola bezpečně   
na svém místě (přizpůsobitelný pro různé velikosti kol)

• Kola uzamknete k nosiči kol a nosič kol uzamknete   
k střešnímu nosiči (zámky jsou součástí balení)

• Maximálně povolená hmotnost jednoho kola je 17 kg

• S nosičem se dodávají také T-drážkové adaptéry (20 x 20 mm), 
které umožňují montáž na Thule WingBar Edge, Thule WingBar 
a Thule SlideBar.

• Splňuje normu City Crash

Thule OutRide

Elegantní, lehký a praktický nosič k uchycení kola   

za vidlici pro profesionální vzhled a pocit.

VLASTNOSTI
• Jednoduše nastavitelný západkový systém pro rychlou montáž za vidlici

• Také pro jízdní kola vybaveny kotoučovými brzdami a 20 mm osou 
(adaptér je součástí)

• Rychloupínací popruh pro zadní kolo (přizpůsobitelný pro   
různé velikosti kol)

• Maximálně povolená hmotnost jednoho kola je 17 kg

• Nosič kol je předem sestaven, nepotřebujete žádné nářadí

• Kola uzamknete k nosiči kol a nosič kol uzamknete k střešnímu   
nosiči (zámky jsou součástí balení)

• S nosičem se dodávají také T-drážkové adaptéry (20 x 20 mm),   
které umožňují montáž na Thule WingBar Edge, Thule WingBar 
a Thule SlideBar.

• Splňuje normu City Crash

Nosiče kol pro montáž na střechu Nosiče kol pro montáž na střechu  Příslušenství

Thule Wheel Carrier
5452 – Držák pro přední kola s běžnou osou 
nebo pro kola s kotoučovými brzdami.

Thule Wheel Bag XL
563 – Speciálně konstruovaný, vysoce kvalitní  
vak pro přední kolo.

Thule UpRide Fatbike Adapter
5991 – Adaptér pro nosič Thule UpRide 
umožňující přepravu fatbikových kol. 

Thule ProRide Fatbike Adapter
5981 – Sada pro převážení fatbiků na nosiči kol 
Thule ProRide 598 (velikost pneumatiky 3–5 
palců). (Sada 2 kusů)

Thule Carbon Frame Protector
984 – Adaptér umožňuje bezpečnou přepravu 
kol s karbonovými rámy (používejte pouze s 
nosiči kol Thule vybavenými růžici s omezovačem 
momentu utažení).

Thule ThruRide 9 mm Adapter
5651 – 9 mm rychloupínací uzamykací adaptér je 
příslušenství pro Thule ThruRide, aby bylo možné 
nosič kol uzamknout ke kolu.

T-track Adapter
8892 – Adaptér pro upevnění nosiče kol 
Thule FreeRide přímo do T-drážky (20 x 20 mm) 
hliníkové nosné tyče. (Kompletní sada pro jeden 
nosič kol)

Thule 15 mm Thru-axle Adapter
5611 – Adaptér pro Thule OutRide umožňuje 
přepravovat jízdní kola s 15 mm průchozí osou.

T-track Adapter
8891 – Adaptér pro upevnění nosičů kol  
Thule ProRide a Thule UpRide přímo do T-drážky 
(30 x 24 mm) některých originálních nosných 
tyčí společností BMW a Renault. (Kompletní sada 
pro jeden nosič kol)

Thule Bike Rack Around-the-Bar 
Adapter
8898 – Adaptér obepínající tyč pro upevnění 
vašeho nosiče kol Thule na hranatého tyče, 
hliníkové kulaté nosné tyče a většinu dalších 
nosných tyčí nabízených na trhu. 

Thule ProRide SquareBar Adapter
8895 – Adaptér kolem tyče pro upevnění nosiče 
kol Thule ProRide na hranaté tyče nebo kulaté 
hliníkové nosné tyče. (Kompletní sada pro jeden 
nosič kol)

Thule One-Key System
Vyměňte všechny zámky na produktech Thule 
a používejte pro všechny jeden klíč.
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Martinova volba
Thule VeloSpace XT

„Pokud chcete být úspěšnými všestrannými sportovci, je pro 
vás důležité, abyste měli správné vybavení ve správné chvíli 
na správném místě. Díky tomu se můžete plně soustředit na 
své výkony.“

SPORT  
Adrenalinové 
soutěže a různé 
sporty

ROK NAROZENÍ   
1973

RODINA   
Eva Nyström a  
dvě děti

DOSAŽENÉ 
ÚSPĚCHY 
Mistr světa 
v adrenalinových 
soutěžích a světový 
šampion Xterra

NEJLEPŠÍ MÍSTO  
NA ZEMI  
Na kterémkoli místě 
mohu vyrazit ven 
a věnovat se mým 
nejoblíbenějším 
sportům

Thule EasyFold XT

933 – vhodný pro 1–2 jízdní kola

934 – vhodný pro 1–3 jízdní kola

Thule EuroRide

940 – vhodný pro 1–2 jízdní kola

Thule VeloCompact

924 – vhodný pro 1–2 jízdní kola

926 – vhodný pro 1–4 jízdní kola

Nosiče kol pro montáž na tažné zařízení  Základní údaje o řadě

Thule VeloSpace XT

938 – vhodný pro 1–3 jízdní kola

939 – vhodný pro 1–4 jízdní kola
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Thule EasyFold XT
Nosiče kol pro montáž na tažné zařízení 

Název řekne vše

Thule EasyFold XT představuje ideální nosič kol pro montáž na tažné zařízení. Bezpečně 
přepraví kola do jakéhokoli cílového místa, ve složeném stavu ale není větší než běžný kufr 
a můžete jej proto pohodlně uložit ve voze i doma.

S nosičem Thule EasyFold XT, který upevníte na tažné zařízení vozu, nemůže být nakládání kol 
jednodušší díky řadě příjemných funkcí. Montáž na tažné zařízení nevyžaduje díky inovativní 
spojce téměř žádnou námahu a zajištění nosiče na vozidle je snadné. Nakládání i vykládání 
jízdních kol je lehké a ještě pohodlnější je s volitelnou nakládací rampou. Zavazadlový prostor 
je přístupný i po naložení kol díky důmyslnému sklápěcímu mechanismu.

Pro každé jízdní kolo
Tento odolný nosič kol s vysokou nosností je k dispozici ve verzích pro 2 nebo 3 jízdní kola a 
zvládne přepravu všech druhů kol, ať už jde o lehké silniční kola, horské kola, elektrokola nebo 
dokonce fatbiky. Odnímatelné držáky rámu lze nastavit samostatně na míru různým typům kol 
a růžice utahování cvakne při dosažení optimálního momentu utažení, aby nedošlo k poškození 
křehkých rámů. Jako všechny nosiče kol Thule, i Thule EasyFold XT prošel rozsáhlým testováním 
v centru Thule Test Center™ jako i ve skutečném provozu, abychom zajistili, že vaše jízdní kola 
budete přepravovat jistě a bezpečně, kamkoli se vydáte.

Přidejte k vašemu 
Thule EasyFold XT

Thule EasyFold XT 
Carrying Bag
9311 (2 kola) / 9344 
(3 kola) – Při přepravě 
a ukládání nosiče kol 
Thule EasyFold XT  
chrání vás i váš vůz   
před ušpiněním.

Thule EasyFold XT 
Loading Ramp
9334 – Praktická skládací 
rampa pro snadné naložení 
a vyložení jízdních kol.

Thule XXL Fatbike 
Wheel Straps
985 – Sada extra dlouhých 
vyměnitelných řemínků 
k upevnění kola umožňuje 
přepravu velmi velkých 
fatbiků.

Nosiče kol pro montáž na tažné zařízení

Snadné upevnění kol díky odnímatelným 
držákům rámu vybaveným uzamykatelnými 
růžicemi s omezovačem momentu utažení 
Thule AcuTight, který cvakne, jakmile je kolo 
optimálně upevněno

Plně skládací konstrukce 
zaručuje snadnou montáž, 
manipulaci i skladování

Důmyslný systém sklápění ovládaného 
nožním pedálem umožňuje snadný 
přístup do zavazadlového prostoru 
i tehdy, jsou-li připevněna kola

Díky stabilitě v nezajištěné poloze 
na tažném zařízení jsou montáž 
i nastavení nosiče kol před uzavřením 
zajišťovací páky snadné

Nastavitelné podtlakové přezky s extra 
dlouhými popruhy pro ráfky umožňují 
snadné upevnění kol se širokými 
pneumatikami (až 4,7palcovými)

Thule EasyFold XT
Plně skládací kompaktní a snadno použitelný nosič kol pro 
montáž na tažné zařízení pro všechny typy jízdních kol.

Vysoká přepravní kapacita umožňuje 
také přepravu elektrokol a těžkých 
horských kol

Velký rozestup mezi držáky plášťů 
kol umožňuje přepravu robustních 
jízdních kol s velkým rozvorem

2 kola: Ergonomické přenášení nosiče kol 
díky integrované rukojeti pro přenášení.
3 kola: Ergonomická přeprava cyklistického 
nosiče díky integrovaným přepravním 
kolečkům a rukojeti pro přenášení

3130



Thule VeloSpace XT 3Thule VeloSpace XT 2

938

939

N
o

siče ko
l

Thule VeloSpace XT
Nosiče kol pro montáž na tažné zařízení 

Vezměte si svoje jízdní kolo. A mnoho dalších věcí.

Díky modelu Thule VeloSpace XT se skutečně všestranný nosič kol stal realitou. Byl vyvinut pro velká 
a těžká kola – například elektrokola, fatbiky a sjezdová horská kola, ale je stejně dobře použitelný 
pro městská a dětská kola. Lze jej také kombinovat s boxem Thule Backspace XT pro získání vyšší 
kapacity, včetně multifunkčního sportovního vozíku Thule Chariot. Možnosti jsou nekonečné, 
především u rodin s malými dětmi.

Vzhledem k nabídce různých modelů a adaptérů pro 2 až 4 kola si můžete být jisti, že nosič  
Thule VeloSpace XT umožní přepravu Vašich kol, bez ohledu na typ. Umožňuje to vysoká 
nosnost nosiče, extra velká vzdálenost mezi koly a prodloužené hliníkové žlábky na kola 
společně s ohebnými přezkami a extra dlouhými řemínky na upevnění kol. 

Nosič kol pro všechny
Thule VeloSpace XT nabízí snadné a pohodlné použití. Stejně jako u ostatních nosičů kol 
montovaných na tažné zařízení vyžaduje nosič Thule VeloSpace XT minimální sílu při zvedání během 
nakládání a vykládání, což z něj dělá oblíbenou volbu pro přepravu těžších jízdních kol. A stejně 
snadná je i montáž na automobil a nastavení nosiče. Jakmile je nosič nasazen na tažné zařízení, 
stabilizuje se a je možné správně nastavit jeho polohu. Jízdní kola lze k nosiči uzamknout a nosič  
lze uzamknout k vozidlu. K zavazadlovému prostoru máte vždy přístup i s koly namontovanými  
na nosiči.

Thule VeloSpace XT 
Bike Adapter
9381 – Zvyšte kapacitu 
svého nosiče kol   
Thule VeloSpace XT   
o další jízdní kolo.

Thule BackSpace XT
9383 – Lehký, odolný   
nákladní box se vejde na  
nosič kol Thule VeloSpace XT  
v zadní části vozidla, díky 
čemuž je vaše výstroj   
snadno přístupná.

Thule BackSpace XT 
3rd/4th Bike Arm
9382/9392 – Umožňuje 
přepravu jednoho kola 
společně s nákladním boxem 
Thule BackSpace XT. K použití 
v kombinaci s adaptérem pro 
jízdní kola Thule VeloSpace XT.

Přidejte k nosiči 
Thule VeloSpace XT

 2-kola: Extra široký prostor mezi 
držáky plášťů kol (25 cm) pro co 
nejsnadnější montáž robustních 
jízdních kol

2-kola: Důmyslný systém sklápění ovládaný nožním 
pedálem umožňuje snadný přístup do zavazadlového 
prostoru i tehdy, jsou-li připevněna kola

Díky stabilitě v nezajištěné poloze na 
tažném zařízení je zaručena snadná 
montáž i nastavení nosiče kol ještě  
před uzavřením zajišťovací páky

Kola lze uzamknout k nosiči a nosič lze 
uzamknout k tažnému zařízení (zámky   
jsou součástí balení)

3-kola: Důmyslný systém sklápění ovládaný nožním 
pedálem umožňuje snadný přístup do zavazadlového 
prostoru i tehdy, jsou-li připevněna kola. Velký úhel 
sklopení umožňuje otevírání i velmi velkých zadních dveříExtra široké žlábky pro pláště kol umožňují přepravu 

velkých kol s rozvorem až 1 300 mm

Snadné upevnění kol díky odnímatelným držákům rámu vybaveným 
růžici s omezovačem momentu utažení Thule AcuTight, který cvakne, 
jakmile je kolo optimálně upevněno 

Nastavitelné podtlakové přezky s extra dlouhými 
řemínky pro ráfky umožňují snadné upevnění kol se 
širokými pneumatikami (až 4.7”)

Přidáním adaptéru pro jízdní kolo 
Thule VeloSpace XT lze zvýšit 
kapacitu o 1 jízdní kolo

Nosiče kol pro montáž na tažné zařízení
Thule VeloSpace XT
Univerzální nosič kol pro všechny typy jízdních kol – od  
elektrokol a fatbiků po malá dětská jízdní kola.
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Thule VeloCompact
Nosiče kol pro montáž na tažné zařízení

Přidejte k nosiči 
Thule VeloCompact

Umožní vám odvézt celý tým

Robustní avšak lehký nosič kol Thule VeloCompact bezpečně přepraví až čtyři jízdní kola. 
Bude vhodnou volbou jestli chcete přepravit silniční kola, horské kola nebo obojí. Pokud 
potřebujete přepravit jízdní kola se širším rozvorem, výsuvné držáky plášťů kol usnadní 
nastavení šířky. Zavazadlový prostor je přístupný i po montáži Thule VeloCompact a naložení 
kol díky důmyslnému sklápěcímu mechanismu ovládanému nožním pedálem. 

Snadné použití
Tento kompaktní nosič kol pro každodenní použití se montuje a nakládá s radostí a ve 
složeném stavu je dostatečně malý, aby se vešel do zavazadlového prostoru většiny aut. 
Nakládání jízdních kol je snadné a pohodlné díky odnímatelným držákům kola. Nosič kol 
Thule VeloCompact 3(4) je vybaven přípojkou na tažném zařízení nové generace, díky 
čemuž je montáž cyklistického nosiče na auto jednodušší než kdy doposud. Nosič kol 
jednoduše umístěte na tažné zařízení a samostabilizační mechanismus vám umožní uvolnit 
nosič a nastavit ho před konečným zajištěním pomocí zajišťovací páky. Na přepravu čtyř 
jízdních kol jednoduše přidejte adaptér pro čtvrté kolo (volitelné příslušenství). Nosič kol 
Thule VeloCompact 2 se snadno zvedá na tažné zařízení a zajišťuje na svém místě.

Thule VeloCompact  
4th Bike Adapter
9261 – Zvyšte kapacitu vašeho 
nosiče kol Thule VeloCompact 
926 o další jízdní kolo.

Thule Loading Ramp
9152 – Praktická odnímatelná 
rampa pro snadné naložení 
a vyložení jízdních kol.

Thule VeloCompact
Kompaktní a lehký nosič kol pro každodenní 
používání přepraví až čtyři jízdní kola.

Nosiče kol pro montáž na tažné zařízení

Díky stabilitě v nezajištěné poloze na tažném 
zařízení jsou montáž i nastavení nosiče kol 
před uzavřením zajišťovací páky snadné 
(Thule VeloCompact 926)

Nastavitelná páka s ovládáním jednou 
rukou pro snadnou montáž nosiče kol 
(Thule VeloCompact 924)

Jednoduše vysouvatelné držáky 
plášťů kol umožňují přepravu 
jízdních kol s velkým rozvorem. 

Kola lze jednoduše upevnit pomocí 
dlouhých řemínků pro připevnění ráfků 
kol s utahovacími přezkami

Snadno se skládá a uskladňuje, 
vede se do zavazadlového 
prostoru většiny aut

Důmyslný systém sklápění ovládaného 
nožním pedálem umožňuje snadný 
přístup do zavazadlového prostoru 
i tehdy, jsou-li připevněna kola

Snadná montáž jízdních kol pomocí 
odnímatelných držáků kola 
s uzamykatelnými růžicemi 

3534



37

940

N
o

siče ko
l

Thule EuroRide

Funkční nosič kol splňuje všechny základní potřeby.

VLASTNOSTI
• Důmyslný systém sklápění ovládaný rukou pro přístup do 

zavazadlového prostoru i tehdy, jsou-li připevněna kola

• Madlo pro rychlé upevnění připevňuje nosič kol ke kouli tažného 
zařízení pouhým několikanásobným otočením

• Odnímatelný držák kol s měkkými popruhy

• Stabilní držáky rámů pro rámy kola (až do 70 mm)

• Nosič kol lze uzamknout k tažnému zařízení a všechny  
polohy jízdního kola lze uzamknout pomocí příslušenství  
Thule Lockable Knob 526

Nosiče kol pro montáž na tažné zařízení
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Nosiče kol pro montáž na tažné zařízení  Příslušenství

Thule VeloSpace XT
Bike Adapter
9381 – Zvyšte kapacitu svého nosiče kol   
Thule VeloSpace XT o další jízdní kolo.

Thule Loading Ramp
9152 – Praktická odnímatelná rampa pro snadné 
naložení a vyložení vašich jízdních kol. Pro 
Thule EuroClassic G6 a Thule VeloCompact.

Thule AcuTight Knob
528 – Příslušenství omezovače momentu utažení 
pro nosiče kol pro montáž na zadní dveře 
s držáky rámů – nahrazuje standardní růžici.

Thule VeloSpace XT 3- Bike Spare 
Wheel Adapter
9394 – Adaptér 9394 pro montáž nosičů   
Thule VeloSpace XT 3 na vozidla s rezervním 
kolem umístěným na vnější straně.

Thule BackSpace XT
9383 – Lehký, odolný nákladní box se vejde 
na nosič kol Thule VeloSpace XT v zadní části 
vozidla, díky čemuž je vaše výstroj snadno 
přístupná.

Thule BackSpace XT   
3rd/4th Bike Arm
9382/9392 – Umožňuje přepravu jednoho kola 
společně s nákladním boxem Thule BackSpace XT. 
K použití v kombinaci s adaptérem pro jízdní kola 
Thule VeloSpace XT.

Thule Transport Wheel
9173 – Pohodlné přepravní kolečko, které 
usnadňuje přemístění nosiče Thule VeloSpace 
na vozidlo i z vozidla.

Thule Loading Ramp XT 
9172 – Praktická odnímatelná rampa pro snadné 
naložení a vyložení jízdních kol.

Thule VeloCompact    
4th Bike Adapter
9261 – Zvyšte kapacitu vašeho nosiče kol 
Thule VeloCompact 927 o další jízdní kolo.

Thule Lockable Knob
526/527 – Příslušenství pro nosiče kol 
pro montáž na zadní dveře s držáky rámů, díky 
čemuž jej lze uzamykat. (Sada 2 nebo 4 kusů)

Thule Carbon Frame Protector
984 – Adaptér umožňující bezpečnou přepravu 
kol s karbonovými rámy.

Thule EasyFold XT Loading Ramp
9334 – Praktická skládací rampa pro snadné 
naložení a vyložení jízdních kol.

Nosiče kol pro montáž na tažné zařízení  Příslušenství

Thule Bike Frame Adapter
982 – Adaptér na rámy kol pro maximálně snadné 
upevňování jízdních kol s nestandardními rámy 
(např. dámských kol, kol BMX, sjezdových kol).

Thule Adapter
9906 – Převádí elektrickou zásuvku automobilu 
s 7 póly na zásuvku se 13 póly.

Thule Adapter
9907 – Převádí elektrickou zásuvku automobilu 
s 13 póly na zásuvku se 7 póly.

Thule Wall Hanger
9771 – Pro funkční uskladnění jízdních kol 
a nosičů kol.

Thule Wheel Strap Locks
986 – Uzamykací sada pro uzamknutí řemínků 
k upevnění kola nosiče pro extra ochranu proti 
krádeži. Vhodný pro všechny nosiče kol Thule s 
platovými řemínky k upevnění kola. (Sada 2 kusů)

Thule Bike Stacker
5781 – Slouží k chytrému ukládání jízdních kol 
v domácnosti.

Thule XXL Fatbike Wheel Straps
985 – Sada extra dlouhých vyměnitelných řemínků 
k upevnění kola umožňuje přepravu velmi velkých 
fatbiků. Vhodný pro nosiče kol Thule EasyFold XT 
a Thule VeloSpace XT. (Sada 2 kusů)

Thule Lock
957 – Umožňuje uzamknutí nosičů kol 
Thule HangOn a Thule RideOn k tažnému 
zařízení.

Thule One-Key System
Vyměňte všechny zámky na produktech Thule 
a používejte pro všechny jeden klíč.

Thule EasyFold XT 3-bike 
Carrying Bag
9344 – Při přepravě a ukládání nosiče kol 
Thule EasyFold XT chrání vás i váš vůz před 
ušpiněním. Pro nosič 3 jízdních kol   
Thule EasyFold XT.

Thule EasyFold XT 2-bike 
Carrying Bag
9311 – Při přepravě a ukládání nosiče kol 
Thule EasyFold XT chrání vás i váš vůz před 
ušpiněním. Pro nosič 2 jízdních kol   
Thule EasyFold XT.
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Thule BackPac

973 – vhodný pro 1–4 jízdní kola

Thule ClipOn High

9105/ 9106 – vhodný pro 1–2 jízdní kola

Nosiče kol pro montáž na zadní dveře  Základní údaje o řadě
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Thule BackPac

Nadstandardní nosič kol s velkou 

fl exibilitou navržen pro vany, 

minibusy a víceúčelové vozidla 

(pro 2–4 jízdní kola).

VLASTNOSTI
• Přepraví 2 jízdní kola, přidáním Adapter 

973-23 přepraví 3 a přidáním Adapters 
973-23 + 973-24 přepraví 4 kola

• Díky vyššímu umístění nosiče kol jsou 
viditelná zadní světla i registrační značka

• Všechny části, které se dotýkají vozidla 
nebo jízdních kol, jsou pro větší ochranu 
pogumovány

• Všechny držáky rámu kola jsou odnímatelné 
pro pohodlnou montáž jízdních kol

Thule ClipOn High

Rychle smontovatelný a skládací 

nosič kol navržen pro vůz typu 

kombi a hatchback

(pro 2 jízdní kola).

VLASTNOSTI
• Díky vyššímu umístění nosiče kol jsou 

viditelná zadní světla i registrační značka

• Všechny části, které se dotýkají vozidla 
nebo jízdních kol, jsou pro větší ochranu 
pogumovány

• Všechny držáky rámu kola jsou odnímatelné 
pro pohodlnou montáž jízdních kol

• Snadná montáž na zadní dveře díky 
jedinečnému západkovému systému 

Nosiče kol pro montáž na zadní dveře

Thule Bike Frame Adapter
982 – Adaptér na rámy kol pro maximálně snadné 
upevňování jízdních kol s nestandardními rámy 
(např. dámských kol, kol BMX, sjezdových kol).

Thule Wall Hanger
9771 – Pro funkční uskladnění jízdních kol 
a nosičů kol.

Thule BackPac Kit
Sada je nutná pro bezchybné upevnění na autě.

Nosiče kol pro montáž na zadní dveře  Příslušenství

Thule Lock
567 – Pro uzamčení nosiče kol Thule BackPac 
k vozidlu.

Thule Bike Stacker
5781 – Slouží k chytrému ukládání jízdních   
kol v domácnosti.

Thule One-Key System
Vyměňte všechny zámky na produktech Thule 
a používejte pro všechny jeden klíč.

Thule Lockable Knob
526/527 – Příslušenství pro nosiče kol 
pro montáž na zadní dveře s držáky rámů, díky 
čemuž jej lze uzamykat. (Sada 2 nebo 4 kusů)
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Nosič Thule je skvělý, když potřebujete 
více místa. Můžete si vybrat mezi střešním 
boxem, košem, vakem nebo zadním 
nosičem, podle toho, co Vám vyhovuje.

Boxy a koše

4544



175 cm 155 cm 180 cm 220 cm

Martin McFly Winkler
Thule Excellence XT

Thule Dynamic

Thule Motion XT

 Sport  M  L  XL  XXL  Alpine XL

 M  L

Thule Touring

 Alpine Sport  S  M  L

175 cm 155 cm 180 cm 200 cm 215 cm 215 cm200 cm

180 cm 205 cm

6296T
Titan Glossy

6292T
Titan Glossy

6297T
Titan Glossy

6298T
Titan Glossy 

6299T
Titan Glossy 

6295T
Titan Glossy 

6296B
Black Glossy 

6292B
Black Glossy 

6297B
Black Glossy 

6298B
Black Glossy 

6299B
Black Glossy 

6295B
Black Glossy 

6119T
Titan Metallic/Black Glossy

6119B
Black Glossy/Titan Metallic

6128B
Black Glossy

6129B
Black

6128T
Titan Glossy

6129T
Titan Glossy

6346B
Black Glossy

6346T
Titan Aeroskin

6341B
Black Glossy

6341T
Titan Aeroskin

6342B
Black Glossy

6342T
Titan Aeroskin

6348B
Black Glossy

6348T
Titan Aeroskin

6347B
Black Glossy

6347T
Titan Aeroskin
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„Vše je o tom, jak jste aktivní, jak se necháte inspirovat 
přírodou a jak sdílíte pocity se svými přáteli.”

Martinova volba
Thule Motion XT

SPORT  
Lyžování

ROK NAROZENÍ  
1978

RODINA   
Přítelkyně Tina

MOMENT, NA 
KTERÝ JE NEJVÍCE 
HRDÝ  
Volba dráhy 
profesionálního 
freeskiera

TOUHA  

Vyrovnaný život

Střešní boxy  Základní údaje o řadě
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185 cm

Thule Ranger 500

Thule Ranger 90

6035 
Silver/Black

6011
Silver/Black
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Skládací střešní boxy  Základní údaje o řadě

4948



Thule Excellence XT

 XL

200 cm

6119T
Titan Metallic/Black Glossy

6119B
Black Glossy/Titan Metallic
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Thule Excellence XT
Střešní boxy

Přepravujte všechny své osobní potřeby bezpečně a stylově

Thule Excellence XT je vyvinut jako špičkový střešní box. Díky výjimečnému objemu a  
možnosti uložení až 7 párů lyží je ideálním společníkem na cestách za každým   
sněhovým dobrodružstvím. 

Díky nízkému montážnímu profi lu je Thule Excellence XT integrován s vaším vozidlem 
a navržen s pokročilou aerodynamikou pro optimalizaci proudění vzduchu. Nabízí plynulejší 
jízdu bez ohledu na to, jestli se nacházíte na horské silnici nebo dálnici. Tento střešní box s 
mnoha funkcemi se otevírá z obou stran, vaši výstroj zabezpečuje speciálně navrženou sítí 
k zajištění nákladu a má automatické světlo do boxu, což umožňuje jednodušší nakládání 
a vykládání ve tmě.

Vítěz testů
Thule Excellence XT je vítěz testů pevných boxů, který získal mimo jiné ocenění časopisů  
Auto Motor und Sport, Auto Zeitung nebo Auto Strassenverkehr.

Thule Excellence XT
Nejluxusnější střešní box na světě.

Střešní boxy

Luxusní design v jedinečné dvoubarevné 
kombinaci a propracovaném aerodynamickém 
provedení s technologií difuzérů, která zajišťuje 
optimální proudění vzduchu kolem boxu

Oboustranné otevírání DualSide a vnější rukojeti 
na víku zaručují pohodlnou montáž, nakládání 
i vykládání

Navržen pro umístění vepředu střechy 
automobilu, což umožňuje kompletní 
přístup do kufru bez zásahu do 
střešního boxu

Systém centrálního zamykání zajišťuje maximální úroveň ochrany 
nákladu. Ergonomicky tvarovaný Thule Comfort Key je možné 
vyjmout, až když jsou řádně zajištěny všechny západky

Díky předem namontovanému 
rychloupínacímu systému Thule PowerClick 
s integrovaným indikátorem momentu 
utažení lze box rychle a bezpečně upevnit 
jednou rukou

Automatické zajištění nákladu: po zavření víka se náklad v boxu 
automaticky upevní na místě a zajistí pomocí integrované zádržné 
sítě a ochranného plastu v přední části boxu
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Thule Dynamic

 M  L

180 cm 205 cm

6128B
Black Glossy

6129B
Black

6128T
Titan Glossy

6129T
Titan Glossy
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Thule Dynamic
Střešní boxy

Sportovní a účelný nízký profi l

Díky elegantnímu aerodynamickému designu je Thule Dynamic hladce integrován 
do tvaru vašeho vozidla prostřednictvím nízkého umístění a zakřivené základně. 
Thule Dynamic je dostupný ve dvou velikostech s maximální nosností 75 kg a dvou 
exkluzivních lesklých barvách.

Propracovaný a bezpečný
Box Thule Dynamic byl navržen s ohledem na snadnou manipulaci a bezpečnost. 
Inovace společnosti Thule jako rychloupínací systém PowerClick zaručují snadnější 
a bezpečnější upevnění boxu ke střešnímu nosiči, zatímco oboustranné otevírání 
DualSide umožňuje snadné nakládání i vykládání. Podložka s protiskluzovým 
povrchem brání posouvání zavazadel v boxu a zvyšuje tak bezpečnost při jízdě.

Thule Dynamic
Dokonale sportovní, aerodynamický 
a elegantní střešní box.

Střešní boxy

Štíhlá konstrukce využívající technologii 
difuzérů optimalizuje proudění vzduchu 
okolo boxu a dno tvarované podle střechy 
dokonale padne každému vozu

Pohodlnou montáž, nakládání i vykládání díky 
oboustrannému otevírání DualSide a vnějším 
rukojetím na víku

Kompletní přístup do kufru bez 
zásahu do střešního boxu, jelikož 
je střešní box navržen pro umístění 
vepředu střechy automobilu

Systém centrálního zamykání zajišťuje maximální úroveň ochrany 
nákladu. Ergonomicky tvarovaný Thule Comfort Key je možné 
vyjmout, až když jsou řádně zajištěny všechny západky

Díky předem namontovanému 
rychloupínacímu systému PowerClick 
s integrovaným indikátorem 
momentu utažení lze box rychle 
a bezpečně upevnit jednou rukou

Úroveň zabezpečení nákladu zvyšuje integrovaná 
podložka s protiskluzovým povrchem
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Thule Motion XT

175 cm 155 cm 180 cm 200 cm 215 cm 215 cm

 Sport  M  L  XL  XXL Alpine

6296T
Titan Glossy

6292T
Titan Glossy

6297T
Titan Glossy 

6298T
Titan Glossy 

6299T
Titan Glossy 

6295T
Titan Glossy 

6296B
Black Glossy 

6292B
Black Glossy 

6297B
Black Glossy  

6298B
Black Glossy  

6299B
Black Glossy 

6295B
Black Glossy 
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Thule Motion XT
Vezměte vše s sebou

Když chcete cestovat s plnou výbavou a mít všechno s sebou, je vaším skvělým společníkem 
Thule Motion XT. Tento nákladní box pro celou rodinu dokáže přepravit spoustu zavazadel, 
výbavy pro pobyt v přírodě i objemný náklad a je dodáván v široké škále velikostí. Ať už se 
vydáte na jakkoli náročné dobrodružství, vždy najdete box Thule Motion XT odpovídající  
vašim potřebám.

Box lze bezpečně a rychle připevnit ke střešnímu nosiči pomocí rychloupínacího systému 
Thule PowerClick, jehož modernizovaná verze umožňuje připevnění i na širší střešní tyče. 
Integrovaný indikátor momentu utažení cvakne, jakmile je náležitě utažen, a ovládání jednou 
rukou usnadňuje bezpečné připevnění boxu ke střešnímu nosiči. Oboustranné otevírání DualSide 
umožňuje snadný přístup ke všem prostorům boxu z obou stran vozu. Díky ergonomicky 
tvarovanému vnějšímu zvedacímu madlu a optimalizovaným zdvihačům víka lze víko hladce 
otevřít i zavřít. Systém SlideLock zase po zavření boxu automaticky uzamkne víko na místě.

Rychloupínací systém PowerClick Systém SlideLock 

Prostorově úsporná, elegantní konstrukce
Konstrukce Thule Motion XT nezaručuje jen efektivní využití prostoru a snadné používání, 
ale také dokonale ladí s designem soudobých automobilů. Jeho stylový a aerodynamický 
tvar byl optimalizován pomocí pokročilých počítačových simulací, aby zlepšil spotřebu 
paliva a zaručil tišší jízdu. Protože konstrukce Thule Motion XT je uzpůsobena k montáži 
na přední část střechy vozidla, umožňuje plný přístup do jeho zavazadlového prostoru nebo 
k pátým dveřím s minimálním rizikem kontaktu s nákladním boxem. 

Thule Motion XT, stejně jako všechny ostatní střešní boxy Thule, prošel rozsáhlým 
testováním v reálném životě i v Thule Test Center™, špičkové laboratoři, která střešní 
boxy testuje v extrémních podmínkách. Proto, abyste se mohli spolehnout, že box 
Thule Motion XT přepraví váš náklad jistě a bezpečně všude tam, kam bude třeba.

Střešní boxy
Thule Motion XT
Stylový a prostorný střešní nákladní   
box optimalizovaný s ohledem na  
snadné použití.

Design zajišťující nejefektivnější využití 
prostoru a aerodynamiku, který skvěle 
ladí s karoserií

Oboustranné otevírání DualSide a vnější 
rukojeti na víku zaručují pohodlnou montáž, 
nakládání i vykládání

Plný přístup do kufru s minimálním 
rizikem kontaktu s nákladním boxem 
díky jeho předsunuté poloze na 
střeše vozidla

Systém SlideLock s oddělenými funkcemi pro 
zajištění a otevření automaticky uzamkne víko na 
místě a signalizuje bezpečné uzavření boxu

Snadné upevnění díky širokému předem 
namontovanému rychloupínacímu 
systému PowerClick. Integrovaný 
indikátor momentu utažení cvakne, 
jakmile je náležitě utažen, a zaručuje tak 
rychlé a bezpečné upevnění

Snadné otevírání a zavírání – bezpečné a hladké 
otevírání a zavírání víka za všech povětrnostních 
podmínek díky ergonomicky tvarovanému vnějšímu 
zvedacímu madlu a podpůrným zdvihačům víka

Střešní boxy
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Alpine

L

M

S

Sport

220 cm

180 cm

155 cm

175 cm

185 cm

6347T
Titan Aeroskin

6347B
Black Glossy

6348T
Titan Aeroskin

6348B
Black Glossy

6342T
Titan Aeroskin

6342B
Black Glossy

6341B
Black Glossy

6341T
Titan Aeroskin

6346T
Titan Aeroskin

6346B
Black Glossy

6035 
Silver/Black 6011

Silver/Black

B
oxy a ko

še

Střešní boxy

Thule Touring

Funkční střešní box s všestranným využitím.

VLASTNOSTI
• Exkluzivní lesklá černá barva víka nebo speciální textura materiálu 

víka aeroskin se stylovým vzhledem

• Patentovaný rychloupínací systém Thule FastClick s integrovaným 
indikátorem momentu utažení pro snadné a bezpečné upevnění

• Otevírání DualSide pro pohodlnou montáž, nakládání a vykládání

• Systém centrálního zamykání zajišťuje maximální úroveň ochrany 
nákladu. Ergonomicky tvarovaný Thule Comfort key je možné 
vyjmout, až když jsou řádně zajištěny všechny západky

Skládací střešní boxy

Thule Ranger 500

Skládací střešní box usnadňuje skladování.

VLASTNOSTI
• Vynikající pro přepravu lyží díky prostoru v celém rozsahu, když se 

používá, a skládací, čímž si vyžaduje minimální skladovací prostor

• Rozšířitelné pomocí zipů pro nastavení místa pro náklad vzhledem 
na jeho velikost

• Rychloupínací systém Easy-Snap pro rychlé a bezpečné upevnění

• Vyroben z vodotěsného materiálu se svařovanými švy a utěsněným 
zipem. Chrání náklad a udržuje ho v suchu a čistotě

• Nosiče lyží pro bezpečnou přepravu jsou součástí dodávky

Thule Ranger 90

Skládací střešní box usnadňuje skladování.

VLASTNOSTI
• Prostoru v celém rozsahu, když se používá, a skládací, čímž si 

vyžaduje minimální skladovací prostor – změní se v malý balíček, 
který se vejde do zavazadlového prostoru vozidla

• Vyroben z vodotěsného materiálu se svařovanými švy a utěsněným 
zipem. Chrání náklad a udržuje ho v suchu a čistotě

• Rychloupínací systém Easy-Snap pro rychlé a bezpečné upevnění

• Speciální vak pro uskladnění srolovaného boxu je součástí dodávky
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Thule GoPack

8002 (1)
Black 

8006 (4/Set)
Black 
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Thule GoPack
Střešní boxy  Příslušenství

Připraven vyrazit

Sportovní tašky Thule GoPack jsou ideální pro maximální využití prostoru ve Vašem střešním boxu. Jsou 
speciálně navržené, tak aby se vešly do střešních boxů Thule. Díky své lehké a odolné konstrukci umožňují 
rychlé a snadné naložení věcí do střešního boxu. Jednoduše sbalte všechny potřebné věci do tašek, vložte 
tašky do střešního boxu a můžete jet. Stejně snadné je i vykládání střešního boxu po příjezdu do cíle cesty. 

Balení a vybalování je díky širokým otvorům tašek otázkou okamžiku a menší předměty jsou vždy snadno 
dostupné díky vnější skryté kapse. Každá sportovní taška Thule GoPack má také speciální postranní kapsu 
s místem pro identifi kační štítek (je součástí), která umožňuje uspořádání nákladu a rychlou identifi kaci 
každé tašky.

Odolná a praktická
Sportovní taška Thule GoPack je užitečné a mnohostranně použitelné zavazadlo, které se hodí do kufru 
automobilu, stejně jako do střešního boxu. Dodává se samostatně nebo v sadě čtyř kusů. Tašky se dají 
pohodlně nosit díky ramennímu popruhu nebo polstrovaným uchám a boční ucha zase umožňují přístup 
k taškám a jejich uspořádání, když jsou uložené ve střešním boxu. A pokud tašky nepoužíváte, je možné je 
lehce složit do plochého tvaru pro snadné uložení. 

Thule GoPack
Výborné řešení pro uspořádání nákladu ve střešním boxu.   

Střešní boxy  Příslušenství

Jednoduchý přístup 
k Vašemu vybavení díky 
mimořádně širokému víku

Ramenní popruh a polstrované 
držadlo pro pohodlnou manipulaci

Díky vnější skryté kapse snadný 
přístup k drobným předmětům

Postranní ucha pro pohodlnou 
manipulaci ve střešním boxu

Postranní kapsa s místem pro uložení 
barevného identifi kačního štítku (je součástí)
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Střešní boxy  Příslušenství

Thule Box Light
6951 – Pro nejlepší viditelnost uvnitř střešního 
boxu Thule. Není kompatibilní s Thule Motion XT.

Thule Box Lid Covers
698X – Potah víka během skladování ochrání box 
před poškrábáním a prachem.

Thule Box Ski Rack Adapters
694X – Pro bezpečnou a šetrnou přepravu 
vašich lyží uvnitř střešního boxu.

Thule MultiLift
572 – Skvělý způsob skladování střešního boxu. 
Stejně dokonale poslouží i pro kajaky a  
surfová prkna.

Thule GoPack
8002 – Výborné řešení pro uspořádání nákladu 
ve střešním boxu.

Thule GoPack Set
8006 – Kompletní sada čtyř tašek pro nejlepší 
možné využití prostoru ve střešním boxu.

Thule One-Key System
Vyměňte všechny zámky na produktech Thule 
a používejte pro všechny jeden klíč. 

Thule T-track Adapters
Montáž střešního boxu přímo do T-drážky tyče 
střešního nosiče.
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Black

823
Aluminium

824
Aluminium
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Thule Canyon XT

Střešní koš s robustní, elegantní konstrukcí z lehkých 

ocelových trubek je ideální pro přepravu výstroje všech 

tvarů a velikostí.

VLASTNOSTI
• Prodlužte nákladní prostor o 51 cm přidáním 

Thule Canyon Extension XT 8591

• Uzamykatelný pomocí systému Thule One-Key

• Stylový a funkční nízkoprofi lový design se zkosenými bočními 
stěnami pro jednodušší nakládání a vykládání

• Aerodynamický kryt, který je součástí dodávky, pomáhá proudění 
vzduchu ponad váš náklad

Střešní koše

Thule Trail

Prémiový střešní koš s integrovanými funkcemi.

VLASTNOSTI
• Luxusní provedení ve stříbřitě hliníkové barvě s černými 

kontrastními prvky

• Integrované postranní konzoly pro maximální úroveň   
ochrany nákladu

• Integrované T-drážky pro bezproblémové přidání dalších  
produktů Thule, což zvětšuje možností využití koše

• Protiskluzová gumová podložka pro naložení dlouhých předmětů

• Uzamknutí k střešnímu nosiči

• Body upevnění nastavitelné po délce střešního nosiče

Střešní koše  Příslušenství 

Thule Caravan
857 – Prostorný vak na uspořádání nakládání 
do střešního koše Thule.

Thule Canyon Extension XT
8591 – Prodlužuje prostor pro náklad o 51 cm.

Thule LoadNet
595/ 595-1 – Pomáhá zabezpečit náklad na 
střešních koších Thule. (Velikost 80x80cm/
130x90 cm)

Thule Trail LoadNet
8249/8239 – Zádržná síť vhodné velikosti přesně 
odpovídá koši Thule Trail.

Thule One-Key System
Vyměňte všechny zámky na produktech Thule 
a používejte pro všechny jeden klíč. 
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Thule BackSpace XT

9383
Black 
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Thule BackSpace XT
Nosiče pro přepravu nákladu za vozidlem

Váš náklad máte vždy po ruce

S boxem Thule BackSpace XT získáváte spoustu prostoru pro uložení nákladu, který je snadno dostupný 
v zadní části Vašeho vozidla. Udržujte vnitřek svého auta čistý a střechu volnou pro naložení dalšího nákladu. 
Nebo ulehčete svým zádům tím, že nebudete muset zvedat náklad na střechu vozidla. Tento prvotřídní 
přepravní box o objemu 300 l se dokonale hodí například pro dva golfové vaky nebo multifunkční sportovní 
vozík Thule Chariot. Snadno se připevní k nosiči kol Thule VeloSpace XT montovanému na tažné zařízení, což 
umožní jeho sklápění a zajistí přístup do kufru vozidla. Kombinací nosiče kol Thule VeloSpace XT a boxu  
Thule BackSpace XT získáte pohodlné a univerzální řešení pro své přepravní potřeby. Můžete dokonce 
přepravovat jízdní kolo společně s boxem Thule Backspace XT, pokud přidáte Thule BackSpace XT Bike Arm 
a Thule VeloSpace XT Bike Adapter (příslušenství se prodává samostatně).

Odolný, lehký a snadno skladovatelný
Box Thule BackSpace XT je dostatečně odolný a pevný, aby ochránil Váš náklad před špínou a vodou,  
avšak je stále dostatečně lehký, aby umožňoval snadnou manipulaci. Pevné dno a rám poskytují boxu  
Thule BackSpace XT robustní a stabilní konstrukci, avšak není-li box používán, lze jej snadno složit a  
uschovat, tak aby zabíral co nejméně místa, dokud jej nebudete znovu potřebovat.

Díky lehké a skládací 
konstrukci se snadno skladuje, 
když jej zrovna nepoužíváte

Prémiový nákladní box se snadným přístupem rozšiřuje 
úložný prostor vozidla o 300 l a je skvělý na dva golfové 
bagy nebo multifunkční sportovní vozík Thule Chariot

Box je umístěn nízko, což ulehčuje 
nakládání a vykládání nákladu

Snadná montáž přímo na nosič kol pro 
montáž na tažné zařízení Thule VeloSpace XT – 
nepotřebujete žádné nářadí

Pevné dno boxu je uzpůsobeno nosiči 
Thule VeloSpace XT

Box je namontován na výklopném nosiči 
Thule VeloSpace XT, takže vám nebrání 
v přístupu do zavazadlového prostoru

Thule BackSpace XT
Lehký a odolný nákladní box, který lze 
namontovat na záď auta a který umožňuje 
snadný přístup k veškeré vaší výbavě.

Nosiče pro přepravu nákladu za vozidlem
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Nosiče výbavy pro vodní sporty Thule vám 
poskytují bezpečnou a snadnou přepravu 
kajaku nebo prkna. Vyberte si nosič 
vyhovující vašim zálibám.

Nosiče výbavy pro 
vodní sporty
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Pedro Oliva
Thule Hullavator Pro Thule K-Guard Thule Hull-a-Port Pro Thule Hull-a-Port

Thule Kayak SupportThule DockGrip Thule DockGlide Thule Portage

898
Aluminium

840
Aluminium

895
Black

896
Black

5201
Black

837
Silver Gray

819
Black

8351
Silver Gray
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SPORT  
Jízda na kajaku

ROK NAROZENÍ  
1978

RODINA   
Otec 3 dětí

DOSAŽENÉ 
ÚSPĚCHY   
Světový výškový 
rekord ve skákání 
z vodopádu na 
kajaku (2009) 
TOUHA           
Pracovat 
na projektech  
týkajících se 
životního prostředí, 
sportu, vědy 
a společnosti

„Síla vody je moje vášeň!”
Pedrova volba
Thule Hullavator Pro

Nosiče kajaků a kánoí  Základní údaje o řadě
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837
Silver Gray

8351
Silver Gray

5201
Black

819
Black

896
Black

895
Black
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Thule Hullavator Pro

Vydejte se na vodu rychle 

a snadno – i sami. Tento nosič kajaků 

s asistovaným zvedáním pro vás 

zdvihne až 18 kg.

VLASTNOSTI
• Naložte a vyložte svůj kajak i sami díky 

benzínem poháněným podpěrám, které 
zvednou a sníží 18 kg hmotnosti kajaku

• Kajak nakládejte i vykládejte a připoutejte ve 
výši pasu za pomoci dvojitých vysouvacích 
ramen, která spustí kajak až o 1 metr

• Maximální ochrana vašeho kajaku díky 
8 kontaktním bodům polstrované podpěře

• Delší životnost díky hliníkové dvouvrstvé 
železné konstrukci, která odolává korozi

Thule DockGlide

Flexibilní nosič kajaků s plstí 

podloženými sedly, které ulehčují 

nakládání i vykládání.

VLASTNOSTI
• Jednoduché nakládání i vykládání kajaku díky 

otočným plstí podloženým zadním sedlám, které 
pomáhají s klouzáním a vycentrováním kajaku 
na vozidle

• Dvě nezávislé otočné sedla s pákou s nastavením 
úhlu se přizpůsobí nekonečné řadě tvarů trupu

• Chrání trup velkými, fl exibilními   
polstrovanými podložkami 

• Bezpečně zajistí kajak pomocí středových 
bezpečnostních popruhů s podložkami přezek 
chránícími vůz 

• Včetně příslušenství do T-drážky 

• Pro kajaky o šířce až 90 cm a hmotnosti 35 kg

Thule DockGrip

Univerzální horizontální nosič kajaků 

s velkými, polstrovanými fl exibilními 

podložkami, které se přizpůsobí široké 

řadě tvarů trupu, jako i SUP (stand up 

paddle board).

VLASTNOSTI
• Díky dvěma nezávisle otočným podpěrám 

s pákou nastavení úhlu dokáže převážet různé 
tvary paddleboardů 

• Chrání trup velkými, fl exibilními   
polstrovanými podložkami 

• Bezpečně zajistí kajak nebo prkno SUP 
pomocí středových bezpečnostních popruhů 
s podložkami přezek chránícími vůz 

• Včetně příslušenství do T-drážky 

• Pro kajaky a paddleboardy o šířce až 90 cm 
a hmotnosti do 40 kg

Thule K-Guard

Rychlejší, bezpečnější, jednodušší – 

travte méně času nakládáním 

a vykládáním a více času ve 

vašem kajaku.

VLASTNOSTI
• Velmi rychlá a snadná montáž na  

střešní nosič

• Sklápěcí v širokém úhlu pro co nejjednodušší 
nakládání a vykládání kajaku

• Gumové podpěry jsou navrženy pro 
přizpůsobení se různým tvarům kajaků 
při současném dobrém rozdělení tlaku   
na trup kajaku

• Zcela první nosič kajaku, který uzamyká 
jak kajak k nosiči kajaku (pomocí 
uzamykatelného popruhu s ocelovým 
jádrem), tak nosič kajaku k střešnímu nosiči

Nosiče kajaků a kánoí

Thule Hull-a-Port Pro

Sklápěcí verze našeho 

nejstabilnějšího nosiče kajaku 

šetřícího prostor.

VLASTNOSTI
• Když se nepoužívá, lze jej pro lepší 

aerodynamiku sklopit na úroveň 
střešního nosiče

• Stabilní design šetřící místo díky 
zakřivenému tvaru nosiče kajaku

• Široký profi l ve tvaru J nabízí jednodušší 
nakládání a vykládání

• Podložky se silnou vrstvou plsti na ochranu 
trupu kajaku

Thule Hull-a-Port

Tento standardní kolébkový 

nosič tvaru J poskytuje vynikající 

nosnost a úroveň ochrany díky 

svému nastavitelnému obložení se 

čtyřbodovým stykem a ocelové 

konstrukci.

VLASTNOSTI
• Stabilní design šetřící místo díky 

zakřivenému tvaru nosiče kajaku

• Široký profi l ve tvaru J nabízí jednodušší 
nakládání a vykládání

• Podložky se silnou vrstvou plsti na ochranu 
trupu kajaku

• Silné popruhy udržují kajak pevně 
v bezpečné pozici

Thule Portage

Přenášejte svoje kánoe nebo kajak 

jistě a bezpečně a travte co nejvíce 

času na vodě s našim nosičem kánoe 

s nejjednodušším nakládáním.

VLASTNOSTI
• Univerzální držák FlipFit je kompatibilní se 

všemi systémy nosičů Thule a s většinou 
střešních nosičů na trhu

• Odolné okrajnice se zešikmenými stranami 
poskytují snadné nakládání

• Měkké polstrování základně odolné vůči 
povětrnostním podmínkám chrání prkno 
během přepravy

• Upínací stuhy s napínačem Quick Draw 
s karabinou připevní snadno a bezpečně 
kánoe během přepravy

Thule Kayak Support

Základní nosič šetřící místo pro 

přepravu všech druhů kajaků.

VLASTNOSTI
• Držáky kajaků lze sklopit, když se nepoužívají

• Odolné popruhy udržují kajak pevně 
v bezpečné pozici

Nosiče kajaků a kánoí
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Garrett McNamara

533

833

Thule Board Shuttle Thule Sailboard RackThule SUP Taxi XT Thule Wave Surf Rack

Thule Multipurpose Rack

810
Aluminium/Black

811
Black/Gray

855
Black

832
Black/Gray

533
Black

833
Black
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„Svět nám byl pouze zapůjčen našimi rodiči. Je naším úkolem chovat se 
zodpovědně a zanechat zdravé životní prostředí našim dětem.”

Garrettova volba
Thule SUP Taxi XT

SPORT  
Surfování

ROK NAROZENÍ  
1967

RODINA   
Manželka Nicole 
a 4 děti

DOSAŽENÉ 
ÚSPĚCHY  
Držitel zápisu do 
Guinnessovy knihy 
rekordů za největší 
vlnu sjetou na surfu

ŽIVOTNÍ CÍL       
Dále surfovat!

Nosiče surfů a paddleboardů  Základní údaje o řadě
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Thule SUP Taxi XT
Nosič SUP, který je nejlepší ve své řadě, pro 
maximální zabezpečení prkna, s nastavením na  
míru a pohodlnou montáží.

Nosiče surfů a SUP (stand up paddle board) 

Nově navržený systém uzamykání 
s tlačítkem umožňuje rychlé a snadné 
zajištění popruhů

Poskytuje nepřekonatelnou bezpečnost pro 
vaše prkna díky odolným, ocelí vyztuženým 
popruhům a snadno použitelné zamykací vačce

Měkké polstrování odolné vůči 
povětrnostním podmínkám chrání 
prkna během přepravy

Exkluzivní teleskopický design je ideální  
pro prkna o šířce 37 cm
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Thule SUP Taxi XT

Nosič SUP, který je nejlepší ve své  

řadě, pro maximální zabezpečení  

prkna, s nastavením na míru a 

pohodlnou montáží.

VLASTNOSTI
• Nově navržený systém uzamykání s tlačítkem 

umožňuje rychlé a snadné zajištění popruhů

• Poskytuje nepřekonatelnou bezpečnost pro 
vaše prkna díky odolným a ocelí vyztuženým 
popruhům a snadno použitelné  
zamykací vačce

• Exkluzivní teleskopický design je ideální

• Měkké polstrování odolné vůči povětrnostním 
podmínkám chrání prkna během přepravy

Thule Board Shuttle

Univerzální nosič surfů a SUP je 

ideální volbou pro přepravu jednoho 

nebo více prken na jakémkoli druhu 

střešního nosiče.

VLASTNOSTI
• Přiléhavý, speciálně přizpůsobený vašemu 

prknu díky teleskopickému designu pro šířku 
prkna od 70–86 cm

• Univerzální držák FlipFit je kompatibilní se 
všemi systémy nosičů Thule a s většinou 
střešních nosičů na trhu

• Duální nakládání umožňuje přepravu dvou 
prken s maximální stabilitou

• Měkké polstrování základně odolné vůči 
povětrnostním podmínkám chrání prkno 
během přepravy

Thule Sailboard Rack

Tradiční produkt Thule používaný 

surfaři po celém světě.

VLASTNOSTI
• Přepraví jedno prkno a dva stěžně

• Ochranné polštářky jsou součástí dodávky 
tohoto výrobku

• Silné popruhy udržují prkno pevně  
v bezpečné pozici

• 533 pro použití s Thule SquareBar a 833 pro 
použití s Thule WingBar Edge, Thule WingBar, 
Thule SlideBar a Thule ProBar

Thule Wave Surf Rack

Nejjednodušší způsob přepravy až 

dvou surfů.

VLASTNOSTI
• Prkno je umístěno v měkké ochranní 

gumové kolébce

• Přepraví až dvě prkna

• Gumová podložka kolem přezky popruhu 
chrání prkno a vozidlo vůči poškrábání 
během nakládání a přepravy

Nosiče surfů a SUP (stand up paddle board)

Thule Multipurpose Rack

Důmyslný multifunkční nosič stěžňů, 

pádel a vesel.

VLASTNOSTI
• Flexibilní systém přepravy pádel, vesel, 

stěžňů a jiných dlouhých předmětů

• Integrované kabelové zámky na  
zajištění příslušenství

• Integrovaný gumový polštář poskytuje 
ochranu výbavy

• K dispozici v sadě po dvou

Nosiče surfů a SUP (stand 
up paddle board)

Nosiče výbavy pro vodní sporty  Příslušenství

Thule WaterSlide
839 – Podložka, která chrání vaše vozidlo při 
nakládání a vykládání kajaku/kánoe

Thule Lockable Strap
841 – Inovativní uzamykatelný popruh zabraňuje 
krádeži vašeho kajaku nebo jiné výbavy, které 
připevníte ke střešnímu nosiči. (Sada 2 kusů)

Thule Windsurfing Pads
5603 – Pro polstrovanou podporu vašich plavidel 
pro vodní sporty během přepravy. (Sada 2 kusů)

Thule Strap Organiser
Okamžitě upraví váš popruh. Odolný popruh je 
součástí dodávky výrobku (274 cm, 400 cm). 

Thule Straps
Odolné popruhy pro bezpečnou přepravu 
(275 cm, 400 cm, 600 cm). (Samostatně nebo 
sada 2 kusů)

Thule QuickDraw
838 – Skvěle na použití jako šňůra pro příď a záď. 
(Sada 2 kusů)

Thule SquareBar Adapter
8897 – Adaptér obepínající tyč pro upevnění 
nosiče kajaků Thule DockGrip a Thule DockGlide 
na hranaté tyče. (Sada 4 kusů)
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Nosiče výbavy pro zimní sporty Thule vám 
poskytují bezpečnou a snadnou přepravu lyží 
nebo snowboardu. Vyberte si nosič vyhovující 
vašim zálibám.

Nosiče výbavy pro 
zimní sporty
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„Být venku v přírodě, cestovat na různá místa a poznávat lidi, kteří milují 
pobyt v přírodě, mi vlévá energii do žil a hrozně mě to baví. Zkrátka mi to 
dobíjí baterie a vykouzlí mi to úsměv na tváři.“

Alinina volba
Thule SnowPack Extender

SPORT  
Snowboard

ROK NAROZENÍ  
1982

RODINA   
Otec, matka, sestra 
a svět freeridingu 

DOSAŽENÉ 
ÚSPĚCHY  
Světový šampion 
v soutěži Freeride 
World Tour z roku 
2010 

CO DĚLÁTE, KDYŽ 
NEJEZDÍTE NA 
SNOWBOARDU?  
Surfuji

Nosiče lyží pro montáž na střechu  Základní údaje o řadě

 (Běžky)
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Thule SnowPack Extender
Nosiče lyží pro montáž na střechu

Snadno nakládejte své lyže

Vysunout, naložit, zasunout – a můžete jet! Nosič lyží a snowboardů Thule SnowPack Extender 
umožňuje rychlé, snadné a pohodlné nakládání a vykládání vašeho vybavení. Jednoduše se vysune 
ven směrem k Vám, takže se nemusíte naklánět přes střechu vozidla, abyste mohli naložit své lyže 
nebo snowboardy. Je užitečný především pro SUV a další vysoké vozidla, avšak praktické využití 
nalezne na libovolném vozidlu. Díky rozměrným tlačítkům se nosič Thule SnowPack Extender také 
snadno otevírá a zavírá, a to za všech okolností, i s nasazenými rukavicemi.

Nosič Thule SnowPack Extender je navržen pro bezpečné a elegantní převážení lyží a snowboardů 
všech typů. A stejně jako nosič Thule SnowPack má i nosič Thule SnowPack Extender moderní, 
aerodynamický design, který vašemu vozidlu dodá sportovní vzhled.

Bezpečný po všech stránkách
S nosičem Thule SnowPack Extender namontovaným na svém vozidle si můžete být jisti, 
že své lyže a snowboardy bezpečně dopravíte až na svah. Nosič byl důkladně testován v centru 
Thule Test Center i v reálných podmínkách, tak aby splňoval přísné mezinárodní normy pro 
bezpečnost. Ultra měkké pryžové držáky chrání Vaše lyže a snowboardy proti poškrábání a nosič 
lze kompletně uzamknout a zabránit tak krádeži.

Thule SnowPack Extender
Aerodynamický vysouvací nosič pro pohodlné   
nakládání a vykládání lyží a snowboardů.

Nosiče lyží pro montáž na střechu

Bezpečně upevňuje lyže a snowboardy 
pomocí mimořádně měkkých pryžových 
úchytů, které nepoškrábou povrchy

Snadno otevíratelný a 
uzavíratelný i v rukavicích díky 
velkým tlačítkům

Výsuvné pro snadné nakládání a vykládání 
bez toho, aby se poškrábala střecha vozidla

Větší mezera nad střechou 
pro lyže s vysokým vázáním 
díky zvýšené konstrukci

Pomocí systému Thule One-Key  
(zámky jsou součástí balení) 
můžete zamknout lyže na nosiči 
a nosič na autě
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Thule SnowPack

Elegantní, aerodynamický nosič pro všechny  

typy lyží a snowboardů.

• Bezpečně upevňuje lyže a snowboardy pomocí mimořádně 
měkkých pryžových úchytů, které nepoškrábou povrchy 

• Bezpečně udrží i silnější moderní lyže a snowboardy a díky 
integrovanému systému svislých pružin lze snížit jeho výšku, 
když sundáváte náklad 

• Snadno otevíratelný a uzavíratelný i v rukavicích díky   
velkému tlačítku 

• Větší mezera nad střechou pro lyže s vysokým vázáním díky 
zvyšovacímu adaptéru, který zvedá nosič 

• Nasazuje se přímo do T-drážek nosných tyčí pomocí integrované 
montážní součástky bez použití nářadí (montážní souprava pro 
čtyřhranné tyče se dodává jako příslušenství)

Thule SkiClick

Elegantní a kompaktní nosič běžek.

• Pro bezpečnou přepravu běžek

• Inovativní řešení 3v1, nosič lyží s lyžařským popruhem a funkcí 
skladování na stěně

• Důmyslný design šetřící prostor

• Minimální aerodynamický odpor pro menší spotřebu paliva

• Bezpečnostní zámek

• Připevňuje se na stěnu a střešní nosič jednoduchým zacvaknutím

Nosiče lyží pro montáž na střechu

(Běžky)

Nosiče výbavy pro zimní sporty  Příslušenství

Thule SkiClick Wall Fixation
7293 – Příslušenství pro uskladnění 
k Thule SkiClick 7291. (Sada 2 kusů)

Thule SkiClick Bag
7294 – Chrání vaše vázání. Pro běžky.

Thule SkiClick Full Size Bag
7295 – Přenosný a ochranný vak na běžky.

Thule One-Key System
Vyměňte všechny zámky na produktech Thule 
a používejte pro všechny jeden klíč. 

Thule T-track Adapter
889-6 – Adaptér pro montáž nosiče lyží 
Thule SnowPack a Thule SnowPack Extender p
římo do vodicí drážky ve tvaru T (30 x 24 mm) 
některých originálních nosných tyčí BMW 
a Renault.

Thule SquareBar Adapter
8897 – Adaptér obepínající tyč pro upevnění nosiče 
lyží Thule SnowPack a Thule SnowPack Extender na 
hranaté tyče. (Sada 4 kusů)
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CHRIS VAN DINE  
VE ZKRATCE     
  
NAROZENÍ  
USA

ROK NAROZENÍ 
1980

DNES ŽIJE  
Puerto Vallarta, Mexico

MOTTO  
Dělám, co mě baví.

PROJEKTY  
Zakladatel projektu 
čerpadel v El Tunco v 
Salvadoru.

Ve společnosti Thule jsme vždy úzce spolupracovali se sportovci z celého světa. 
Uveďme alespoň dva z nejznámějších – dlouhotrvající partnerství s ikonickým 
švédským lyžařem Ingemarem Stenmarkem a windsurfingovým průkopníkem Robby 
Naishem. Před osmi lety jsme se rozhodli pro ještě užší spolupráci s menším počtem 
sportovců, kteří nám mohou nejenom poskytnout skvělou zpětnou vazbu jako 
uživatelé na naše produkty, ale také sdílet naše hodnoty. Jedním z prvních sportovců, 
kteří se přidali k týmu společnosti Thule, byl legendární profesionální jezdec na 
horském kole Chris Van Dine.

Chris Van Dine měl vždycky otevřené srdce pro své fanoušky a obzvláště pro děti, 
které sledovali jeho divoké sjíždění na horském kole. Od své první návštěvy Latinské 
Ameriky v roce 2007 se několik krát vrátil do Salvadoru, krajiny, která zažila hodně 
problémů. Během jeho cest viděl Chris radost, kterou děti žijící v méně šťastných 
podmínkách pocítili, když měly možnost jezdit na kole v přírodě nebo provádět triky s 
jízdním kolem ve městě. 

S podporou společnosti Thule se Chris Van Dine rozhodl zahájit velkou iniciativu 
v malém městě s názvem El Tunco, ve kterém vedle sirotčince vybudoval spolu s 
místní komunitou a dětmi z města cyklistický park a zorganizoval přepravu stovek 
darovaných jízdních kol ze Spojených států.

Činy ze srdce

Thule a Chris Van Dine

Ten čistý emocionální zážitek vidět usměvavé tváře dětí v první den jízdy na  
nových kolech přirovnává Chris ke vzrušení při jeho nejpamátnějších sjezdech   
na horském kole. 

Ve společnosti Thule jsme hrdí, že podporujeme Chrise Van Dine v jeho projektech, 
které přinášejí radost z jízdy na kole dětem v Latinské Americe. Kromě toho jsme 
umožnili oceňovanému kanadskému štábu točícímu dobrodružné filmy Sherpas 
Cinema vytvořit nádherný film o této iniciativě s názvem „Kola v Salvadoru”  
(Bikes of El Salvador). 

Chris Van Dine, inspiruješ nás!

„Chcete-li formovat myšlení, dejte tvar 
prostoru, ve kterém se odehrává.”
Chris Van Dine
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Navštivte stránky www.thule.com 
a seznamte se s širokou nabídkou 
výrobků Thule pro aktivní životní styl, 
od cyklistických nosičů a střešních 
boxů až po kočárky, zavazadla   
a batohy.
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Technické úd
aje

Název Thule WingBar Thule SlideBar Thule SquareBar Thule ProBar

Kat. č. (SKU) 96X 89X 712X 39X

Nosnost 100 kg 90 kg 100 kg 100 kg

T-drážka (20 x 20 mm) • • • 

Schválen zkouškou TÜV • • • • 

Vyhovuje normám 
City Crash • • • •

Typ střechy Pevné montážní body / 
integrované podélníky

Střešní podélníky

Název Thule WingBar Edge Thule WingBar Edge Thule SmartRack Thule SmartRack

Kat. č. (SKU) 959X/959XB 958X/958XB 794/795 784/785

Nosnost 75 kg 75 kg 75 kg 75 kg

T-drážka (20 x 20 mm) • • •

Výška patky 5,9 cm 4,1 cm 7.5 cm 7.5 cm

Zámky jsou součástí 
balení • •

Lze uzamknout pomocí 
speciálního nástroje.

Lze uzamknout pomocí 
speciálního nástroje.

Je nutná montážní sada •

Schválen zkouškou TÜV • • • •

Vyhovuje normám 
City Crash • • • •

Různé Pro podélníky 
o velikosti 25–60 mm.

Pro podélníky 
o velikosti 18–50 mm.

Pro podélníky 
o velikosti 18–50 mm.

Typ střechy Normální střecha Pevné montážní body Integrované podélníky Střešní podélníky Odtokový žlábek

Název Thule Rapid System Thule Rapid System Thule Rapid System Thule Rapid System Thule Rapid System Thule Rapid System Thule

Kat. č. (SKU) 754 753 751 753 757 775 951/9512

Nosnost 75 kg 100 kg 100 kg 75 kg 100 kg 100 kg 100 kg

Výška patky 9,6 cm 7,2 cm 10,5 cm 7,2 cm 7.5 cm 6,5 cm 15 cm

Zámky jsou 
součástí balení • • • • • • Ano, s příslušenstvím 527

Použitelný s tyčemi 
Thule WingBar • • • • • • 9512

Použitelný s tyčemi 
Thule SlideBar • • • • • • 9512

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

Použitelný s tyčemi 
Thule ProBar • • • • • • 9512

Je nutná montážní sada • • • •

Schválen zkouškou TÜV • • • • • • •

Vyhovuje normám 
City Crash • • • • • •

Různé Pro podélníky 
o velikosti 22–55 mm.

Pro podélníky 
o velikosti 20–68 mm.

Dodává se také pro vozy 
se zvýšenou střechou, sady 
patek 952/9522 a 953/9531.

Nosiče/nosné tyče – technické údajeKompletní/multifunkční nosiče – technické údaje

Patky střešního nosiče – technické údaje

Nosiče kol pro montáž na střechu – technické údaje

Název Thule UpRide Thule ProRide Thule FreeRide Thule ThruRide Thule OutRide

Kat. č. (SKU) 599 598 532 565 561

Nosnost 20 kg 20 kg 17 kg 17 kg 17 kg

Rozměry výrobku (D x H x V) 163 x 31,5 x 10,5 cm 145 x 32 x 9 cm 149 x 21 x 8 cm 135 x 15 x 10 cm 137 x 22 x 8 cm

Hmotnost výrobku 7.7 kg 4,2 kg 3.5 kg 2.7 kg 2.5 kg

Vhodný pro rozměry rámu Vše

Rám s kulatými trubkami 
22–80 mm

Rám s oválnými trubkami max. 
80 x 100 mm

Rám s kulatými trubkami 
22–70 mm

Rám s oválnými trubkami max. 
65 x 80 mm

Vše Vše

Vhodný pro rozměry kol Až 3"
3–5 palců s příslušenstvím 5991

Až 3"
3–5 palců s příslušenstvím 5981

Až 3" Až 3" Až 3"

Kompatibilní s rychloupínacími 
osami Vše Vše Vše 12 – 20 mm

20 mm
15 mm s příslušenstvím 5611

Vhodný pro střešní nosiče 
s T-drážkami 20 x 20 mm • • • • •

Vhodný pro střešní nosiče 
s T-drážkami 24 x 30 mm Ano, s příslušenstvím 8891 Ano, s příslušenstvím 8891 Ano, s příslušenstvím 8893 Ano, s příslušenstvím 8894 Ano, s příslušenstvím 8893

Vhodný pro střešní nosiče 
s čtyřhrannou tyčí Ano, s příslušenstvím 8898 Ano, s příslušenstvím 8895 • •

Kompatibilní se systémem One-Key • • • • •

Uzamykatelné kolo k nosiči/nosič 
k vozidlu • • • • •

Vyhovuje normám City Crash • • • • •
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Technické úd
aje

Nosiče kol pro montáž na tažné zařízení – technické údaje

Název Thule EasyFold XT Thule VeloSpace XT Thule VeloCompact Thule EuroRide

Kat. č. (SKU) 933 934 938 939 924 926 940

Max. počet jízdních kol 2 3
2 (3 

s příslušenstvím 
9381)

3 (4 
s příslušenstvím 

9381)
2

3 (4 
s příslušenstvím 

9261)
2

Nosnost 60 kg 60 kg 60 kg 60 kg 46 kg 60 kg 36 kg

Max. hmotnost 
jízdního kola 30 kg 30 kg 30 kg 30 kg 25 kg 25 kg 20 kg

Rozměry výrobku 
(D x H x V) 

63 x 123 x 68 cm
(63 x 31 x 
68 cm ve 

složeném stavu)

83 x 123 x 86 cm
(83 x 31 x 
86 cm ve 

složeném stavu)

69 x 135 x 79 cm
(74 x 135 x 

25 cm rám kola ve 
složeném stavu)

73 x 135 x 79 cm
(73 x 135 x 

31 cm rám kola ve 
složeném stavu)

56 x 130 x 76 cm
(66 x 106 x 

30 cm rám kola ve 
složeném stavu)

74 x 126 x 80 cm
(74 x 103 x 

35 cm rám kola ve 
složeném stavu)

58 x 105 x 75 cm
(67 x 105 x 

25 cm rám kola ve 
složeném stavu)

Hmotnost výrobku 17,9 kg 23,1 kg 18.6 kg 20.6 kg 14,2 kg 19 kg 14,2 kg

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

Odnímatelné držáky 
rámů kol • • • • • •

Rozvor kol 22 cm 22/19 cm 25 cm 19 cm 19 cm 19 cm 17 cm

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

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

Nakládací rampa Ano, s příslušenstvím 9334 Ano, s příslušenstvím 9172 Ano, s příslušenstvím 9152

Vhodný pro vozy s vně 
umístěnou rezervní 
pneumatikou

Ano, s 
příslušenstvím 

9394
Ano, s příslušenstvím 9241

Zadní světla • • • • • • •

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

13pólový konektor (7pólový konektor 
s nástavcem 9906)

13pólový konektor (7pólový konektor 
s nástavcem 9906)

13pólový konektor 
(7pólový konektor 

s nástavcem 
9906)

Kompatibilní se 
systémem One-Key • • • • • • •

Uzamykatelné kolo 
k nosiči • • • • • •

Ano, s 
příslušenstvím 
526/527/528

Uzamykatelný nosič 
k vozidlu • • • • • • •

Schválený zkouškami 
EuroBE • • • • • • •

Vyhovuje normám 
City Crash • • • • • • •

Nosiče kol pro montáž na tažné zařízení – technické údaje

Podrobnosti týkající se různých modelů automobilů naleznete v Průvodci produkty Thule nebo na stránkách www.thule.com.

Název Thule BackPac Thule ClipOn High

Kat. č. (SKU) 973 9105 9106

Max. počet jízdních kol

2 (3 při použití adaptéru 
973-23, 4 při použití 
adaptérů 973-23 + 

973-24)

2 2

Nosnost 60 kg 30 kg 30 kg

Max. hmotnost jízdního kola 15 kg 15 kg 15 kg

Rozměry výrobku (D x H x V) 
75 x 141 x 154 cm

(45 x 97 x 154 cm ve 
složeném stavu)

63 x 144 x 97 cm
(24 x 97 x 116 cm ve 

složeném stavu)

69 x 143 x 112 cm
(24 x 97 x 126 cm ve 

složeném stavu)

Hmotnost výrobku 15 kg 11,5 kg 12,5 kg

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

Odnímatelné držáky rámů kol • • •

Vhodný pro rozměry kol Až 3" Až 3"

Kompatibilní se systémem One-Key • • •

Uzamykatelné kolo k nosiči • • •

Uzamykatelný nosič k vozidlu Ano, s příslušenstvím 567

Přístup do zavazadlového prostoru 
s namontovaným nosičem • • •

Vyhovuje normám City Crash • • •
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Technické úd
aje

Střešní boxy – technické údaje

Název Thule Excellence XT
XL

Thule Dynamic 
L

Thule Dynamic 
M

Thule Motion XT
Alpine

Thule Motion XT
XXL

Thule Motion XT 
XL

Thule Motion XT
L

Thule Motion XT
M

Thule Motion XT 
Sport

Thule Touring 
Alpine

Thule Touring 
L

Thule Touring 
M

Kat. č. (SKU)

Barva

6119B
Black Glossy/Titan 

Metallic
6119T

Titan Metallic/Black 
Glossy

6129B
Black
6129T

Titan Glossy

6128B
Black Glossy

6128T
Titan Glossy

6295B
Black Glossy

6295T
Titan Glossy

6299B
Black Glossy

6299T
Titan Glossy

6298B
Black Glossy

6298T
Titan Glossy

6297B
Black Glossy

6297T
Titan Glossy

6292B
Black Glossy

6292T
Titan Glossy

6296B
Black Glossy

6296T
Titan Glossy

6347B
Black Glossy

6347T
Titan Aeroskin

6348B
Black Glossy

6348T
Titan Aeroskin

6342B
Black Glossy

6342T
Titan Aeroskin

Objem 470 l 430 l 320 l 450 l 610 l 500 l 450 l 400 l 300 l 430 l 420 l 400 l

Rozměry výrobku 
(D x H x V) 218 x 94 x 40 cm 235 x 94 x 35 cm 206 x 84 x 34 cm 232 x 95 x 35 cm 232 x 95 x 47 cm 215 x 91,5 x 44 cm 195 x 89 x 44 cm 175 x 86,5 x 46 cm 189 x 67,6 x 43 cm 232 x 70 x 42 cm 196 x 78 x 43 cm 175 x 82 x 45 cm

Nosnost 75 kg 75 kg 75 kg 75 kg 75 kg 75 kg 75 kg 75 kg 75 kg 50 kg 50 kg 50 kg

Hmotnost výrobku 28 kg 22 kg 18 kg 25 kg 25,5 kg 23,5 kg 20 kg 17,5 kg 16 kg 15 kg 15 kg 13 kg

Montážní systém PowerClick PowerClick PowerClick FastClick 

Systém zamykání Centrální zamykání Centrální zamykání SlideLock Centrální zamykání

Otevírání boxu Oboustranné Oboustranné Oboustranné Oboustranné 

Přepravní kapacita 
(lyže) 5–7 5–7 4–6 5–7 5–7 5–7 5–7 4–6 3–5 3–5 4–6 4–6 

Přepravní kapacita 
(snowboardy) 3–5 3–5 3–4 3–5 3–5 3–5 3–5 3–4 3–4 3–4 3–4 3–4 

Maximální délka lyží 200 cm 205 cm 180 cm 215 cm 215 cm 200 cm 180 cm 155 cm 175 cm 220 cm 180 cm 155 cm

Nosič lyží Ano, s adaptérem 
6949

Ano, s adaptérem 
6949

Ano, s adaptérem 
6948

Ano, s adaptérem 
6949

Ano, s adaptérem 
6949

Ano, s adaptérem 
6949

Ano, s adaptérem 
6948

Ano, s adaptérem 
6948

Ano, s adaptérem 
6946

Ano, s adaptérem 
6974

Ano, s adaptérem 
6948

Ano, s adaptérem 
6948

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

Použitelný s tyčemi 
Thule SlideBar

Ano, s adaptérem 
6976

Ano, s adaptérem 6976 Ano, s adaptérem 6976 Ano, s adaptérem 6974

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

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

Vyhovuje normám 
CityCrash • • • • • • • • • • • •

Střešní koše – technické údaje

Nosiče pro přepravu nákladu za vozidlem – technické údaje

Střešní boxy – technické údaje

Název Thule Trail Thule Canyon XT

Kat. č. (SKU) 823 824 859

Rozměry výrobku 
(D x H x V) 135 x 90 x 18 cm 160 x 100 x 18 cm 127 x 104 x 15 cm

Zámky jsou součástí 
balení • •

Použitelný s tyčemi 
Thule WingBar • • •

Použitelný s tyčemi 
Thule SlideBar • • •

Použitelný s tyčemi 
Thule SquareBar • • •

Schválen zkouškou 
TÜV/GS • • •

Vyhovuje normám 
City Crash • • •

Různé Body upevnění nastavitelné po délce střešního 
nosiče

Body upevnění 
nastavitelné po délce 

střešního nosiče

Název Thule BackSpace XT

Kat. č. (SKU) 9383

Objem 300 l

Rozměry výrobku 
(D x H x V) 

137 x 46,5 x 68 cm
(137 x 46,5 x 23,5 cm ve 

složeném stavu)

Nosnost 50 kg

Hmotnost výrobku 8.6 kg

Vyhovuje normám 
CityCrash •

Zadní světla

Elektrická zástrčka

Různé

Snadná montáž přímo 
na nosič kol pro montáž 
na tažné zařízení Thule 

VeloSpace XT

Název Thule Ranger 500 Thule Ranger 90

Kat. č. (SKU) 6035 6011

Barva Black/Silver Black/Silver

Objem 260 l 280 l

Rozměry výrobku 
(D x H x V) 190 x 50 x 30 cm 110 x 80 x 40 cm

Nosnost 50 kg 50 kg

Hmotnost výrobku 11 kg 7 kg

Montážní systém Easy-Snap Easy-Snap 

Otevírání boxu Jednostranné Jednostranné 

Sklopné provedení 
usnadňuje skladování • •

Centrální zamykání • •

Přepravní kapacita 
(lyže) 3–4  

Přepravní kapacita 
(snowboardy) 2–3  

Maximální délka lyží 185 cm

Nosič lyží

Použitelný s tyčemi 
Thule WingBar • •

Použitelný s tyčemi 
Thule SlideBar

Ano, s adapterem 
697-1

Ano, s adapterem 
697-1

Použitelný s tyčemi 
Thule SquareBar • •

Schválen zkouškou 
TÜV/GS • •

Vyhovuje normám 
CityCrash • •

Thule Touring 
S

Thule Touring 
Sport

6341B
Black Glossy

6341T
Titan Aeroskin

6346B
Black Glossy

6346T
Titan Aeroskin

330 l 300 l

139 x 90 x 40 cm 190 x 63 x 39 cm

50 kg 50 kg

12 kg 12 kg

Jednostranné 

3–5 

2–3 

175 cm

Ano, s adaptérem 6946

• •

• •

• •

• •
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Technické úd
aje

1  Montáž se provádí obemknutím nosných tyčí nebo do T-drážky při použití systému Thule SlideBar s adaptérem 881.
2  Montáž se provádí obemknutím nosných tyčí, nelze použít se systémem Thule SlideBar.
3  Vejde se do T-drážky pro Thule WingBar, Thule SlideBar a Thule ProBar s adaptérem 882.

Název Thule Hullavator Pro Thule K-Guard Thule Hull-a-Port Pro Thule Hull-a-Port Thule DockGrip Thule DockGlide Thule Kayak Support

Kat. č. (SKU) 898 840 837 835-1 895 896  520-1

Hlavní druh nákladu Kajak Kajak Kajak Kajak Kajak Kajak Kajak

Nosnost 1 kajak (max. 35 kg) 1 kajak (max. 45 kg) 1 kajak (max. 45 kg) 1 kajak (max. 45 kg) 1 kajak (max. 40 kg) 1 kajak (max. 35 kg) 2 kajaky (max. 50 kg)

Délka popruhu 2 x 440 cm 2 x 400 cm 2 x 275 cm 2 x 275 cm 2 x 400 cm 2 x 400 cm 2 x 275 cm

Pryžová ochrana přezky • • • • • •  

Vhodný pro jiná plavidla Surfové prkno nebo 
malý člun

Surfové prkno nebo 
malý člun

Surfové prkno nebo 
malý člun

 Surfové prkno nebo 
malý člun

Zámek • •
Ano, s příslušenstvím 

841 nebo 538
Ano, s příslušenstvím 

841 nebo 538
Ano, s příslušenstvím 

841
Ano, s příslušenstvím 

841
Ano, s příslušenstvím 

841

Použitelný s tyčemi Thule WingBar, 
Thule SlideBar a Thule ProBar

Pouze pro Thule 
ProBar

• • • • • •

Použitelný s tyčemi Thule SquareBar • • •
Ano, s příslušenstvím 

8897
Ano, s příslušenstvím 

8897
•

Vyhovuje normám City Crash • • • • • • •

Název Thule Portage Thule SUP Taxi XT Thule Board Shuttle Thule Wave Surf Rack Thule Sailboard Rack

Kat. č. (SKU) 819 810 811 832 533 833

Hlavní druh nákladu Kánoe
Prkno SUP/surfové 

prkno
Prkno SUP/surfové 

prkno
Surfové prkno Windsurfové prkno a stěžeň

Nosnost 1 kánoe (max. 45 kg) 2 prkna (max. 25 kg) 2 prkna (max. 50 kg)
2 surfová prkna (max. 

25 kg)
2 windsurfová prkna (max. 25 kg) + 2 stěžně 

(max. 6 kg)

Délka popruhu 2 x 440 cm 2 x 440 cm 2 x 180 cm 2 x 275 cm 2 x 275 cm

Pryžová ochrana přezky • • • • •

Vhodný pro všechny rozměry stěžňů • •

Vhodný pro jiná plavidla Malý člun
Vhodný pro prkna 

všech typů
Vhodný pro prkna 

všech typů
Surfová prkna

Zámek Ano, s příslušenstvím 
841 nebo 538

•
Ano, s příslušenstvím 

841 nebo 538
Ano, s příslušenstvím 

841 nebo 538
Ano, s příslušenstvím 841 

nebo 538

Použitelný s tyčemi Thule WingBar, 
Thule SlideBar a Thule ProBar • • • • •

Použitelný s tyčemi Thule SquareBar • • • • •

Vyhovuje normám City Crash • • • • • •

Nosiče výbavy pro vodní sporty – technické údaje

3 2 3

1 1

Název Thule SnowPack 
Extender Thule SnowPack Thule SkiClick

Kat. č. (SKU) 7325 7322 7324 7324B 7326 7326B 7291 

Nosnost 35 kg 14 kg 28 kg 28 kg 42 kg 42 kg 7 kg

Přepravní kapacita (lyže) Až 5 párů Až 2 páry Až 4 páry Až 4 páry Až 6 párů Až 6 párů 1 pár (běžecké lyže)

Přepravní kapacita (snowboardy) Až 2 snowboardy 1 snowboard Až 2 snowboardy Až 2 snowboardy Až 3 snowboardy Až 3 snowboardy 

Rozměry výrobku (D x H x V) 77,5 x 7 x 14 cm 37 x 7 x 14 cm 62 x 7 x 10 cm 62 x 7 x 10 cm 87 x 7 x 10 cm 87 x 7 x 10 cm 11 x 9 x 9 cm

Hmotnost výrobku 5.4 kg 2,8 kg 3,8 kg 3,8 kg 4,8 kg 4,8 kg 0,4 kg

Šířka ložné plochy 62.5 cm 25 cm 50 cm 50 cm 75 cm 75 cm

Extra velké tlačítko • • • • • •

Prostor pro vysoká vázání • • • • • •

Vhodný pro střešní nosiče s T-drážkami 
20 x 20 mm • • • • • • •

Vhodný pro střešní nosiče s T-drážkami 
24 x 30 mm

Ano, s příslušenstvím 
889-6

Ano, s příslušenstvím 
889-6

Ano, s příslušenstvím 
889-6

Ano, s příslušenstvím 
889-6

Ano, s příslušenstvím 
889-6

Ano, s příslušenstvím 
889-6

Vhodný pro střešní nosiče s 
čtyřhrannou tyčí

Ano, s příslušenstvím 
8897

Ano, s příslušenstvím 
8897

Ano, s příslušenstvím 
8897

Ano, s příslušenstvím 
8897

Ano, s příslušenstvím 
8897

Ano, s příslušenstvím 
8897

•

Kompatibilní se systémem One-Key • • • • • •

Uzamykatelné lyže k nosiči lyží / nosič 
lyží k vozidlu • • • • • • •

Schválen zkouškou TÜV • • • • • •  

Vyhovuje normám City Crash • • • • • • •

Nosiče výbavy pro zimní sporty – technické údaje
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Bring your board.
Bring your bike.
Bring your skis.
Bring your love.
Bring your passion.
Bring your dreams.
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


