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 Thulen maailma
Se mikä alkoi 1942 yhden miehen pajasta, joka valmisti iskukoukkuja, on kehittynyt nykyään 
maailmanlaajuisesti tunnettu tuotemerkki. Nämä seitsemänkymmentä vuotta ovat olleet 
jännittävä matka Thulelle. Matkan varrella olemme kehittäneet monia innovatiivisia tuotteita.
Tuotevalikoima on kasvanut joka vuosi. Olemme koonneet tähän luetteloon tuotteemme, 
jotka on tarkoitettu matkailuajoneuvoihin, mutta se on vain pieni osa siitä kaikesta, mikä on 
Thule. 
Thule on myös osa Thule ryhmää (Thule Group), valikoimaa kansainvälisiä brandeja, joilla on 
yksi yhteinen päämäärä: kehittää älykkäitä tapoja yksinkertaistaa aktiivista elämää.

www.thule.com
Saat tietoa tuot-
teistamme ja löydät 
jälleenmyyjämme.



THULE SOSIAALISESSA MEDIASSA
Täyden kuvan Thulesta saat muiden 
mediakanavien kautta. Vieraile Face-
book sivuillamme tai inspiroidu Youtube 
kanavalla, jossa on esimerkiksi paljon 
tuotevideoita. 

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

THULE GROUP

Thule on osa Thule ryhmää, valikoima 
kansainvälisiä brandeja, joilla on yhteinen 
päämäärä: kehittää yksinkertaisia tapoja 
helpottaa aktiivista elämää. 

www.thulegroup.com
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Thule tilaratkaisut

Luo oma tilasi
Laaja valikoima kokoja, viimeistelyjä, laadukkaita materiaaleja ja innovatiivisia ominaisuuksia, joiden 
ansiosta voit nauttia ulkoilmasta suojaten samalla itsesi auringon paahteelta tai sateelta. 
LISÄTIETOJA – KATSO SIVUT 8-25

Lisää kokonainen olohuone
Lyhyt tai pitkä pysähdys - meillä on tarjota sinulle 
ratkaisu laajassa valikoimassamme telttoja varmista-
maan parempi yksityisyys ja turvallisuus. Koska ne 
on valmistettu korkealaatuisimmista materiaaleista, 
ne ovat erittäin joustavia, vakaita ja vankkoja.
LISÄTIETOJA – KATSO SIVUT 32-47

Lisää mukavuuttasi
Markiiseihin voi helposti ja nopeasti liittää laa-
jan valikoiman lisävarusteita lisäämään muka-
vuutta, turvallisuutta ja yksityisyyttä. Mahdol-
lisuuksia on suojautua auringolta tai sateelta, 
sekä parantaa markiisikankaan jännitystä. 
LISÄTIETOJA – KATSO SIVUT 26-31
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Thule
markiisit

Seinäasenteiset

Kattoasenteiset

Thule Omnistor
8000

KATSO SIVU 14

Thule Omnistor
9200

KATSO SIVU 22

Thule Omnistor
5003

KATSO SIVU 16

Thule Omnistor
6200

KATSO SIVU 24

Thule Omnistor
4900

KATSO SIVU 18

Thule Omnistor
5102
VW T5 varten

KATSO SIVU 19

Thule Omnistor
Caravan Style
KATSO SIVU 20

Thule Omnistor
2000

EI LUETTELOSSA

Matkailu-
auto

Matkailu-
vaunu

Retkeily-
auto Pituus Peitto

Kotelo-
viimeistelyt

Moot-
tori

Teltta
ratkaisut
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Millä hyvänsä liikutkin...
Löydä oikea Thule Omnistor
markiisi tarpeisiisi!

Anodisoitu Valkoinen Kerma

Anodisoitu Valkoinen Antrasiitti

Anodisoitu Valkoinen

AntrasiittiVaalean har

Valkoinen

Valkoinen

Anodisoitu Valkoinen Kerma

Anodisoitu Valkoinen Antrasiitti
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SAADAKSESI LISÄTIETOJA MARKIISIN ASENNUKSESTA, OLE YHTEYDESSÄ MATKAILUAJONEUVOMYYJÄÄSI

      Quick release  - pikairrotus
Helppo ja turvallinen Thule Quick Release 
-pikairrotusjärjestelmä vapauttaa tukijalat 
tarvittaessa ja estää niitä laskeutumasta mar-
kiisin asennuksen aikana. Tukijalat taittuvat 
pystysuunnassa vähentäen ajoneuvovaurioi-
den riskiä. 

      Joustinvarret 
Jämäkät joustin(pingotus-)varret pitävät 
markiisikankaan jämäkästi tiukalla. Ne myöskin 
parantavat tuulikestävyyttä turvallisempaan 
käyttöön. 

      Pikalukot 
Todella helppokäyttöiset Thule Quick Lock -pi-
kalukot auttavat asettamaan jalat ja tarvittaessa 
säätämään ne oikealle pituudelle. 

1 2 3
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THULE_MARKIISIEN OSAAMINEN

Korkean teknologian
nautinto

      Vedenpitävät liitokset 
Kangas on valmistettu yhdestä palasta, johon on 
hitsattu asennusnauhat markiisirullaan ja etupro-
fiiliin asennusta varten. Tämä mahdollistaa 
täydellisen vesitiiviyden ja pitkäikäisen markiisin. 

      Sopii kaikkiin ajoneuvoihin 
Kun insinöörimme suunnittelevat markiisia, he 
varmistavat, että malli sopii kaikkiin ajoneuvoi-
hin, mihin se on tarkoitettu. Laaja sovitevalikoi-
mamme täyttää tarpeesi. Ei ihme, että olemme 
ajoneuvovalmistajien suosikkimerkki. 

Tarkkaan tutkittu
Tuotekehitysosastomme etsii jatku-
vasti uusia innovaatioita auttaakseen 
sinua nauttimaan matkastasi. 
Tuloksena kehitämme jatkuvasti 
markkinoilla ainutlaatuisia ominai-
suuksia.

Aina innovatiivisia
Älykäs markiisivalikoimamme on hel-
pottanut miljoonien matkailuajoneu-
volla liikkuvien henkilöiden mahdolli-
suutta viettää huoletonta lomaa.
Kehitämme jatkuvasti turvallisempia,
helpompia ja nopeampia ratkaisuja
parantaaksemme kokemuksiasi.

Taitavasti suunniteltuja 
Tuotteemme erottuvat taitavas-
ta suunnittelusta, jossa ulkonäkö 
ja toiminnallisuus voivat tarjota 
sinulle suurinta iloa ja mukavuutta. 
Avaaminen ja sulkeminen käy käden 
käänteessä teleskooppiveivillä tai 
moottorilla. Lisäksi kaikki mekaniikka 
on asennettu markiisin vasempaan 
päähän suojamaan niitä ajoviiman 
lialta, kuten pöly, maantiesuola... 

TÜV Rheinland on johtava  
tuotetestauksen ja sertifikaat-
tien tarjoaja maailmanlaajuisilla
markkinoilla. TÜV Rheinland 
asiantuntijat todistavat turvalli-
suuden ja laadun. 

Valittu parhaaksi
markiisimerkiksi
jo vuosien ajan

Katso lisää 
älypuhelimellasi

Katso lisää 
YouTubessa 
valitsemalla
Thule awnings

Lisätietoja verkossa

4 5
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VALITSE SINULLE SOPIVIN MARKIISIKOTELON JA KANKAAN VÄRI -  KATSO SIVUT 14 - 25

Korkealaatuiset kotelot 
Kun puhutaan laadusta ja turvallisuu-
desta, ei ole olemassa kompromis-
seja. 
Kaikki Thule Omnistor markiisit 
valmistetaan tukevista ja vakaista 
alumiiniprofiileista, jotka takaavat 
pitkäikäisen turvallisuuden ja luotet-
tavuuden.

Markiisimme testataan äärimmäi-
sissä oloissa varmistaaksemme 
niiden toiminnan täyttävän nykyiset 
vaatimukset. 

Kotelovärit
 

       Kerman valkoinen 
       Anodisoitu (hopea) 
       Antrasiitti (musta) 
       Valkoinen 

Valitse viimeistely 

THULE_MARKIISIEN OSAAMINEN

A

B

C

D
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VALITSE SINULLE SOPIVIN MARKIISIKOTELON JA KANKAAN VÄRI - KATSO SIVUT 14 - 25
KUNKIN MARKIISIN VALITTAVISSA OLEVAT KANGASVÄRIT ON 
ESITELTY MARKIISIEN TIEDOISSA - KATSO SIVUT 14 - 25

Markiisikankaat
Erittäin pitkäikäiseen luotettavuu-
teen
Huippulaatuisessa PVC-kankaassa 
on 5 kerrosta varmistamassa sen 
vesitiiviyttä, pestävyyttä, kestävyyttä 
ja suojaa naarmuja vastaan.

Markiisien
kangasvärit 

       Mystic grey 
       Sapphire blue 
       Blue sky 
       Alaska grey 
       Uni grey

Ikkunakangas 
Thule seinissä, Thule 
Tuuliaidassa ja Thule 
Omnistor W-150

       Screen

Kankaan pinnoite 
ei ole vain hyvin 
suojattu naarmuun-
tumista ja haalistu-
mista vastaan, vaan 
se on suojattu myös 
UV- ja lämpösäteilyä 
vastaan.

UV
SUOJATTU
KUVIO-
KANGAS

1. PVC kankaan päälikerros on naar-
muuntumatonta ja haalistumatonta

2. Vinyyli, jossa maalattu kuviointi
3. Vahva polyesteriharso
4. Vinyyli, jossa maalattu kuviointi
5. PVC kankaan päälikerros on naar-

muuntumatonta ja haalistumatonta

31

32

03

04

22

13
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Thule Omnistor 8000

Teknologiajohtaja
       Täydellinen pingotus
Thulen ainutlaatuisten joustinvarsiin 
integroitujen pingotusvarsien ansios-
ta markiisikangas on aina kiristetty 
hyvin. Joustinvarsi, jossa on vahvistus 
kahdella teräsvaijerilla, automaatti-
sesti pingottaa kankaan, varmistaen 
vakauden ja tuulenkestävyyden. 

1        Helppo puhdistaa
Thule Omnistor 8000 markiisissa on 
vakiona vesikouru. Tämä on kätevä 
sateella. Suosittelemme lisäksi kan-
kaan pesua yksi-kaksi kertaa vuodes-
sa PVC Cleaner -pesuaineella. 

2        Helppo ja turvallinen 
Sähkötoiminen 230 VAC kauko-
ohjattava moottori mahdollistaa 
markiisin vaivattoman avaamisen ja 
sulkemisen. Asetukset on ohjelmoitu 
digitaalisesti, jolloin markiisi sulkeutuu 
aina oikein. Sen lisäksi kaksi turvate-
kijää on lisätty estämään markiisin 
aukeaminen ajon aikana sekä mah-
dollisuus sulkea markiisi manuaalises-
ti sähkön puuttuessa. 

3

SEINÄASENTEISET
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3,50 m 2.75m 38.00 kg

3,50 m 2.75m 38.00 kg

3,50 m 2.75m 38.00 kg

3,50 m 2.75m 38.00 kg

3,50 m 2.75m 38.00 kg

3,50 m 2.75m 38.00 kg

Pituus** Peitto** Paino

*  VARMISTA KANGASVÄRIN SAATAVUUS OMALTA THULE MATKAILUAJONEUVOVARUS- 
 TEIDEN JÄLLEENMYYJÄLTÄSI.
** MARKIISIN PITUUS TAULUKOSSA KOTELON PITUUS, KANGAS NOIN 20 CM KAPEAMPI.  
 PEITTO KOTELON TAKAREUNASTA ETUPROFIILIN ETUREUNAAN.

Anodisoitu Valkoinen Kerma

KOTELOVÄRIT

22* 03* 04* 32* 31*

KANGASVÄRIT

Suurin seinäasenteinen markiisi
markkinoilla, peitto jopa:

6 x 2,75m

Suojattua lisätilaa jopa:

16m2

TARJOAMME LISÄKSI

• Lisävarusteet:
Thule Tuuliaita - katso sivu 26
Thule sade- ja aurinkosuojat - katso s. 28 
Thule LED - ja muut varusteet - ks s. 30
• Teltat (seinäsarjat):
Thule Panorama - katso sivu 34
Thule Residence G2 - katso sivu 38
Thule QuickFit - katso sivu 42
• Moottori- vai käsikäyttö:
Valitse halutessasi moottoroitu markiisi.
Varusta käsikäyttöinen markiisi jälkiasen-
teisella moottorisarjalla, Thule Omnistor 
8000 (+2kg)

3,50 m 2,50 m 38,00 kg

4,00 m 2,75 m 41,40 kg

4,50 m 2,75 m 44,60 kg

5,00 m 2,75 m 48,20 kg

5,50 m 2,75 m 51,80 kg

6,00 m 2,75 m 55,40 kg

Pituus** Peitto** Paino



1 2
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Thule Omnistor 5003

Ikuinen klassikko 

Anodisoitu Valkoinen Antrasiitti 

KOTELOVÄRIT

22* 03* 04* 32* 31*

KANGASVÄRIT

       Täydellistä muotoilua 
Thule Omnistor 5003 muotoiltu 
sopimaan täydellisesti ajoneuvoosi. 
Sen kaaret ja suorat linjat muodos-
tavat ajoneuvon muotoilun kanssa 
täydellisen harmonian.

1        Helppo puhdistaa
Thule Omnistor 5003 markiisissa on 
vesikouru vakiovarusteena. Tämä on 
erityinen etu luonnollisestikin sateella, 
mutta myös hyödyllinen ominaisuus 
pestessä markiisia kerran tai kaksi 
vuodessa PVC Cleaner -markiisi-
pesuaineella.

3

       Erittäin turvallinen 
Ainutlaatuinen Thule kaksoislukitus-
järjestelmä varmistaa automaattisesti 
etuprofiilin lukituksen markiisiko-
teloon markiisin ollessa suljettuna. 
Tämä turvallisuusvaruste ehkäisee 
markiisin avautumisen liikkeellä 
ollessa.

2

Laaja kokovalikoima 

1,90 - 4,50 m
TARJOAMME LISÄKSI

• Lisävarusteet:
Thule Tuuliaita - katso sivu 26
Thule sade- ja aurinkosuojat - katso s. 28 
Thule LED - ja muut varusteet - ks s. 30
• Teltat (seinäsarjat):
Thule Panorama - katso sivu 34
Thule Residence G2 - katso sivu 38
Thule QuickFit - katso sivu 42

*  VARMISTA KANGASVÄRIN SAATAVUUS  
 OMALTA THULE MATKAILUAJONEUVO 
 VARUSTEIDEN JÄLLEENMYYJÄLTÄSI.
** MARKIISIN PITUUS TAULUKOSSA   
 KOTELON PITUUS, KANGAS NOIN 20 CM
  KAPEAMPI. PEITTO KOTELON TAKA-
 REUNASTA ETUPROFIILIN ETUREU-  
 NAAN.

1,90 m 1,40 m 15,00 kg

2,30 m 1,80 m 18,00 kg

2,60 m 2,00 m 20,00 kg

3,00 m 2,50 m 23,00 kg

3,50 m 2,50 m 26,00 kg

4,00 m 2,50 m 30,20 kg

4,50 m 2,50 m 33,20 kg

Pituus** Peitto** Paino

7 pituutta, peitto 1,40-2,50 m 
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Thule Omnistor 4900

Johtaja painossa
       Keveyttä ja vakautta 
Insinöörimme ovat kehittäneet mar-
kiisin, jossa on pieni kangasrulla, joka 
mahdollistaa merkittävän painon-
säästön samalla, kun vakaus lisään-
tyy ja kankaan pingotus optimoituu. 

1

Vedenpitävät liitokset
Kangas on valmistettu yhdestä 
palasta, johon on hitsattu asennus-
nauhat markiisirullaan ja etuprofiiliin 
asennusta varten. Tämä mahdollistaa
täydellisen vesitiiviyden ja pitkäikäi-
sen markiisin. 

       Älykkäitä innovaatioita
Uutta muotoilua: Ovaalit tukijalat 
kääntyvät alas pystysuoraan vähen-
täen ajoneuvon seinien vaurioitumi-
sen riskiä.

2

3,50 m 2.75m 38.00 kg

3,50 m 2.75m 38.00 kg

3,50 m 2.75m 38.00 kg

3,50 m 2.75m 38.00 kg

3,50 m 2.75m 38.00 kg

Pituus** Peitto** Paino

2,60 m 2,00 m 17,50 kg

3,00 m 2,50 m 19,60 kg

3,50 m 2,50 m 21,60 kg

4,00 m 2,50 m 25,60 kg

4,50 m 2,50 m 27,80 kg

Pituus** Peitto** Paino

TARJOAMME LISÄKSI

• Lisävarusteet: Thule tuuliaita - ks 26 
- Thule sade- ja aurinkosuojat - ks 28 - 
Thule LED - ja muut varusteet - ks 30
• Teltat (seinäsarjat): Thule Residence G2- 
katso sivu 38

Anodisoitu Valkoinen

KOTELOVÄRIT JA
KANGASVÄRIT

32* 31*

Kevyt

17,5 kg
pituudella 2,60 m, peitolla 2,00 m 

*  VARMISTA KANGASVÄRIN SAATAVUUS OMALTA THULE MATKAILUAJONEUVOVARUS- 
 TEIDEN JÄLLEENMYYJÄLTÄSI.
** MARKIISIN PITUUS TAULUKOSSA KOTELON PITUUS, KANGAS NOIN 20 CM KAPEAMPI.  
 PEITTO KOTELON TAKAREUNASTA ETUPROFIILIN ETUREUNAAN.

       Optimaalinen sulkeutuminen
Ainutlaatuinen uusi Thule kotelon 
säätöjärjestelmä tarkoittaa markiisin 
täydellistä sulkeutumista jopa vuo-
sien käytön jälkeen.

3

SEINÄASENTEISET
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3,50 m 2.75m 38.00 kg

Lengte Uitval

2,60 m 2,00 m 19,80 kg

Lengte Uitval Gewicht

SEINÄASENTEISET

Thule Omnistor 5102

Suunniteltu VW
T5 Transporteriin
       Helppo asentaa
Thule Omnistor 5102 ainutlaatuinen 
Quick In-out -pikakiinnitysjärjestelmä 
sopii täydellisesti kaupunkiasumi-
seen. Asenna ja irrota hetkessä, niin 
usein kuin haluat. Kysy lisää VW 
kauppiaaltasi tai Thule matkailuauto-
varusteiden jälleenmyyjältä.

1 Lisää tilaa 
Thule on kehittänyt jämäkän teltan 
(Thule Residence G2) käytettäväksi 
Thule Omnistor 5102 markiisin ja T5:n 
kanssa, lisäten käyttötilaa jopa 5 m2.

Pysäköinti 
Thule Omnistor 5102 on ihanteellisen 
muotoinen ja kokoinen sekä mahdol-
listaa ajamisen lähes kaikkiin pysä-
köintilaitoksiin.

       Väriharmoniaa
Kaksi markiisikoteloväriä saatavis-
sa (vaalean harmaa ja antrasiitti) 
sopiakseen täydellisesti T5 Transpor-
terisi harmoniaan. Antrasiitti sointuu 
puskureihin ja ovenkahvoihin.

2

3,50 m 2.75m 38.00 kg

Pituus** Peitto** Paino

2,60 m 2,00 m 19,80 kg

Pituus** Peitto** Paino

TARJOAMME LISÄKSI

• Lisävarusteet: Thule tuuliaita - ks 26  
Thule sade- ja aurinkosuojat - ks 28 - 
Thule LED - ja muut varusteet - ks 30
• Teltat (seinäsarja): Thule Residence G2 / 
erikoismalli VW T5 - katso sivu 38

Vaalean
harmaa

KOTELOVÄRIT JA
KANGASVÄRIT

31*

Täydellinen sopivuus

2,60 x 2m
Täydellinen koko VW T5 Transporteriin:
2,60 pituus ja 2 metrin peitto.

Antrasiitti 

*  VARMISTA KANGASVÄRIN SAATAVUUS OMALTA THULE MATKAILUAJONEUVOVARUS- 
 TEIDEN JÄLLEENMYYJÄLTÄSI.
** MARKIISIN PITUUS TAULUKOSSA KOTELON PITUUS, KANGAS NOIN 20 CM KAPEAMPI.  
 PEITTO KOTELON TAKAREUNASTA ETUPROFIILIN ETUREUNAAN.
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Thule Omnistor Caravan Style 

Helppokäyttöinen ja kompakti 
       Helppo asentaa 
Thule Omnistor Caravan Style on 
helppo asentaa ja rullata matkus-
tuskuntoon. Markiisipussi liuutetaan 
yksinkertaisesti telttauraan ja 2 
lukkopalaa (vakiona) asennetaan es-
tämään markiisin liukuminen urassa
asennuksen jälkeen.

1 Vastinetta rahalle
Markiisi on kehitetty Thulen korkei-
den laatustandardien mukaan ja se 
sopii myös pienen budjetin karavaa-
nareille.

       Erittäin kompakti
Pingotusvarret ja tukijalat on valmis-
tettu tukevasta ja korkealaatuisesta 
alumiinista suurimman vakauden 
takaamiseksi. Molemmat on integoitu 
kangasrullaan, joten markiisi mahtuu 
pieneen pussiin.

2

TARJOAMME LISÄKSI

• Lisävarusteet: Thule tuuliaita - ks 26 
- Thule sade- ja aurinkosuojat - ks 28 - 
Thule LED - ja muut varusteet - ks 30
• Teltat (seinäsarjat): Thule Safari Style - 
katso sivu 47

Paino alkaen 

7,5kg
7,5 kg - 14,5kg 

3,50 m 2.75m 38.00 kg

3,50 m 2.75m 38.00 kg

3,50 m 2.75m 38.00 kg

3,50 m 2.75m 38.00 kg

3,50 m 2.75m 38.00 kg

Pituus** Peitto** Paino

2,30 m 2,20 m 7,50 kg

2,60 m 2,30 m 8,50 kg

3,00 m 2,30 m 9,50 kg

3,50 m 2,30 m 11,00 kg

4,00 m 2,30 m 13,00 kg

4,50 m 2,30 m 14,50 kg

Pituus** Peitto** Paino

KANGASVÄRIT

03* 04*

KISKOASENTEISET
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Thule Omnistor Caravan 
Style valkoisessa pussissa

*  VARMISTA KANGASVÄRIN SAATAVUUS OMALTA THULE MATKAILUAJONEUVOVARUSTEIDEN JÄLLEENMYYJÄLTÄSI.
** MARKIISIN PITUUS TAULUKOSSA KOTELON PITUUS, KANGAS NOIN 20 CM KAPEAMPI. PEITTO KOTELON TAKAREUNASTA ETUPROFIILIN ETUREUNAAN.
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KATTOASENTEISET

Thule Omnistor 9200

Erittäin suuri peitto todella
suuriin ajoneuvoihin

Hiljaisempi
Thule Omnistor 9200 suunnittelus-
sa on kiinnitetty huomiota erityisesti 
aerodynamiikkaan. Siinä on lisäksi 
resonointia vaimentavat tuet hiljaisem-
paan ajoon.

Helppo ja turvallinen
230 VAC moottori kauko-ohjauk-
sella auttaa avaamaan ja sulkemaan 
markiisin vaivattomasti. Asetukset on 
ohjelmoitu digitaalisesti, joten markiisi 
sulkeutuu aina oikein. Siinä on turva-
toiminto, jolla markiisi voidaan sulkea 
sähkökatkojen aikana. Markiisin voi 
varustaa moottorilla jälkikäteen, jos olet 
hankkinut käsikäyttöisen markiisin. 

       Täydellinen pingotus
Jämäkät joustinvarret varmistavat 
markiisikankaan täydellisen pingot-
tumisen. Ne lisäävät myös kestä-
vyyttä tuulikuormaa vastaan turval-
lisuuden lisäämiseksi. Joustinvarsiin, 
joissa on kaksinkertaiset teräsvaijerit, 
on integroitu lukittavat lisävarret 
kankaan pingotukseen sade- ja tuuli-
vaurioiden ehkäisemiseksi.

1 TARJOAMME LISÄKSI

• Lisävarusteet:
Thule Tuuliaita - katso sivu 26
Thule sade- ja aurinkosuojat - katso s. 28 
Thule LED - ja muut varusteet - ks s. 30
• Teltat (seinäsarjat):
Thule Panorama - katso sivu 34
Thule Residence G2 - katso sivu 38
Thule QuickFit - katso sivu 42
• Moottori- vai käsikäyttö:
Valitse halutessasi moottoroitu markiisi.
Varusta käsikäyttöinen markiisi jälkiasen-
teisella moottorisarjalla, Thule Omnistor 
9200 (+2kg).

*  VARMISTA KANGASVÄRIN SAATAVUUS OMALTA THULE MATKAILUAJONEUVOVARUSTEIDEN JÄLLEENMYYJÄLTÄSI.

       Täydellistä muotoilua
Thule Omnistor 9200 on suunniteltu 
sopimaan täydellisesti kaikentyyp-
pisiin ajoneuvoihin. Se on erityisen 
kätevä suuriin ajoneuvoihin.

2
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Anodisoitu Valkoinen Kerma

KOTELOVÄRIT

22* 03* 04* 32* 31*

KANGASVÄRIT

Suurin peitto 

3 metriä 
3,50 m 2.75m 38.00 kg

3,50 m 2.75m 38.00 kg

3,50 m 2.75m 38.00 kg

3,50 m 2.75m 38.00 kg

3,50 m 2.75m 38.00 kg

Pituus** Peitto** Paino

4,00 m 3,00 m 42,40 kg

4,50 m 3,00 m 45,60 kg

5,00 m 3,00 m 50,20 kg

5,50 m 3,00 m 53,60 kg

6,00 m 3,00 m 57,60 kg

Pituus** Peitto** Paino

3 m peitto 6 m pituus, tai valitse 4 muusta koosta.

3 mPeitto

** MARKIISIN PITUUS TAULUKOSSA KOTELON PITUUS, KANGAS NOIN 20 CM KAPEAMPI. PEITTO KOTELON TAKAREUNASTA ETUPROFIILIN   
 ETUREUNAAN.



24

KATTOASENTEISET

Thule Omnistor 6200 

Yleismallinen kattomarkiisi 
Suurin joustavuus 
Thule Omnistor 6200 on suunnitel-
tu yhdessä laajan sovitevalikoiman 
kanssa sopimaan kainkentyyppisiin 
ajoneuvoihin, erityisesti retkeily- ja 
pakettiautoihin. Sen pituudet 2,60-
4,50 metriä sopivat suurimpaan 
osaan ajoneuvoja. 

Kevyempi
Jotta katettaisiin markkinoiden 
tarpeet, Thule julkaisee kevyemmän 
markiisisarjan. Thule Omnistor 6200 
on jopa 20% edeltäjäänsä kevyempi 
ilman kompromisseja turvallisuuden 
ja laadun suhteen. 

Nerokas ratkaisu
Valitsemalla kattoasenteisen markii-
sin matkailuvaunuun tämä täydelli-
nen ratkaisu pitää telttauran vapaana 
muuhun käyttöön (esim. talviteltta 
tai uudet Thule tavaralaukkukoukut - 
katso sivu 53).

Säädettävä aukeamiskulma
Säätämällä aukeamiskulman halutuk-
si, markiisi voidaan avata tai sulkea 
jopa silloin, kun liukuovi on auki 
retkeily- tai pakettiautossa.

       Käteviä ideoita
Teknikkomme ovat kehittäneet pai-
kan Thule LED valonauhalle, jolloin 
ajoneuvossasi voi olla ulkovalo jopa 
markiisi suljettuna.
Kysy ratkaisusta kauppiaaltasi.

1
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Anodisoitu Valkoinen Antrasiitti 

KOTELOVÄRIT

22* 03* 04* 32* 31*

KANGASVÄRIT

TARJOAMME LISÄKSI

• Lisävarusteet:
Thule Tuuliaita - katso sivu 26
Thule sade- ja aurinkosuojat - katso s. 28 
Thule LED - ja muut varusteet - ks s. 30
• Teltat (seinäsarjat):
Thule Panorama - katso sivu 34
Thule Residence G2 - katso sivu 38
Thule QuickFit - katso sivu 42

*  VARMISTA KANGASVÄRIN SAATAVUUS OMALTA THULE MATKAILUAJONEUVOVARUS- 
 TEIDEN JÄLLEENMYYJÄLTÄSI.
** MARKIISIN PITUUS TAULUKOSSA KOTELON PITUUS, KANGAS NOIN 20 CM KAPEAMPI.  
 PEITTO KOTELON TAKAREUNASTA ETUPROFIILIN ETUREUNAAN.

Laaja kokovalikoima

2,60 - 4,50 m
7 pituutta peitoilla 2,00 m - 2,50 m 

2,60 m 2,00 m 19,60 kg

3,00 m 2,50 m 23,00 kg

3,25 m 2,50 m 24,00 kg

3,50 m 2,50 m 25,40 kg

3,75 m 2,50 m 27,00 kg

4,00 m 2,50 m 29,00 kg

4,50 m 2,50 m 31,40 kg

Pituus** Peitto** Paino
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Thule Tuuliaita

Hieman enemmän yksityisyyttä 

Helppo säilyttää
Thule Tuuliaita toimitetaan käte-
vässä laukussa, jossa se on helppo 
säilyttää pienessä tilassa.

Monipuolinen asennettavuus 
Thule Tuuliaita on nopea asentaa 
sen automaattisen jousikuormit-
teisen rullan ansiosta. Se voidaan 
kiinnittää ajoneuvoon seinäkiinnik-
keeseen tai telttauraan. Avaa rulla 
ja kiinnitä tuuliaita joko markiisin 
jalkaan (katso kuva) tai vapaasti 
seisovana mukana toimitetuilla 
harusnaruilla ja maakiiloilla.

       Älykäs innovaatio
Thule Mikro -ilmakangas päästää 
valon ja tuulenvireen läpi pitäen 
kovan tuulen poissa. Samalla se 
tarjoaa yksityisyyttä näkösuojana. 
Se mahdollistaa kankaan hengit-
tämisen, mutta on tarpeeksi vahva 
estääkseen tuulen aiheuttamat 
ongelmat.

Rullaa sisään/ulos
Tämä ainutlaatui-
nen automaattinen 
systeemi tarjoaa 
vaivattoman tuuli-
aidan avaamisen ja 
sulkemisen.
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KOKO JA PAINO

• kokonaiskorkeus: 1,55 m
• Kankaan korkeus: 1,40 m
• Pituus: jopa 3 m
• Paino: 4,5 kg 

• 306456

Sopii kaikkiin 
ajoneuvoihin ja 
markiiseihin

KANKAAN RAKENNE JA VÄRI
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Thule Lisäseinät

Suojaa säältä 
Alla: 
Thule aurinkosuoja / eteen 
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Thule Sade- ja aurinkosuoja / eteen 
Luo varjoa ja suojaa sateelta.
Sade- ja aurinkosuoja liuutetaan nopeasti ja helposti mar-
kiisin etuprofiilin uraan antamaan täydellinen suoja sateelta 
ja auringon paahteelta.
• Korkeus: 1,40 m
• Saatavissa 6 pituutta
   2,40 - 4,80 m

Thule Sadesuoja / sivuun 
Suojaa sateelta, mutta ei pimennä.
Tämä suojaa sinut sateelta kuitenkaan pimentämättä mat-
kailuajoneuvosi edustaa. Suurella ikkunalla varustettu seinä 
toimitetaan pingotusvarren kanssa, jolla seinä on helppo 
asentaa markiisikotelon ja etuprofiilin väliin.
• Peitto 2,00 - 3,00 m
• Saatavissa 4 korkeutta:
- Pieni (1,90 - 2,14 m)
- Keskikoko (2,15 - 2,39 m)
- Suuri (2,40 - 2,64 m)
- Erittäin suuri (2,65 - 2,90 m)

Thule Aurinkosuoja / eteen
Päästä tuulenvire, estä auringon paahde. 
Tämä ihanteellinen ratkaisu pitää ajoneuvosi viileämpä-
nä - Mikro-ilmakangas päästää valon ja tuulenvireen läpi. 
Asennetaan yksinkertaisesti liuuttamalla markiisin etupro-
fiilin uraan. 
• Korkeus: 1,40 m
• Saatavissa 6 pituutta
   2,40 - 4,80 m

Thule Aurinkosuoja / sivuun 
Pitää ajoneuvosi viileänä. 
Tämä aurinkosivuseinä toimitetaan pingotusvarrella, jonka 
avulla asentaminen markiisin etuprofiilin ja markiisikotelon 
väliin on nopeaa ja helppoa. Valmistettu Mikro-ilmakan-
kaasta, joka suojaa auringon paahteelta päästäen vienon 
tuulenvireen ja valon läpi. 
• Peitto 2,50 - 3,00 m
• Saatavissa 2 korkeutta:
- Keskikoko (2,20 - 2,39 m) 
- Suuri (2,40 - 2,60 m)
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Thule Markiisien Lisävarusteet

Kaikki on yksityiskohdissa

Thule LED - valonauhat
Pitkäikäiset LED valonauhat tar-
joavat tehokkaan valaistuksen 
(60 Teho-LEDiä metrillä) ja vesi-
tiiviin ratkaisun (IP66). 
LED-nauha voidaan helposti ja 
joustavasti lyhentää (5 cm välein). 
Toimitetaan 3M teipillä, joka tarttuu 
useimpiin normaaleihin pintoihin.
• Saatavissa eri pituuksia: 1, 4, 5 ja 6 m 
• Jännite: 12 VDC 
• Virrankulutus: 340-380 mA per metri 

Thule Myrskysarja
Tämä myrskysarja estää markiisin ja 
etuteltan lentämistä tuulen mukana. 
Se asennetaan joustinvarsien ylitse 
markiisin etuprofiiliin. 
Sopii erityisesti Caravan Style pussi-
markiisiin.
• OM 307906

Thule Myrskysarja koukuilla 
Ehkäisemään markiisin ja/tai sei-
näsarjan vahingoittumista kovassa 
tuulessa. Sarja kiinnitetään tukijalko-
jen yläpäässä oleviin reikiin helposti. 
Voidaan käyttää Safari telttojen ja 
sivuseinien kanssa.
• OM 307916

Thule lisätukijalka
Thule lisätukijalka soveltuu käytet-
täväksi erityisesti pitkissä markiiseis-
sa Safari telttojen kanssa estämään 
markiisin etuprofiilin vääntyminen. 
Tukijalka soveltuu markiiseille, joiden 
pituus on 3,75 m tai enemmän. Tuki-
jalka ei sovellu käytettäväksi 4900- 
eikä Caravan Style markiisien kanssa. 
• OM 306778
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Yleismallinen pingotusvarsi, suora
Varmista markiisisi jopa kovalla tuulella tällä alumiinisella 
suoralla lisätukivarrella teleskooppiputkella.
• Markiiseille, joiden peitto: 2,50 - 3,00 m
• Mallit erikseen seinä- ja kattoasenteisille markiiseille

Yleismallinen pingotusvarsi, kaareva
Tämä kaareva teleskooppivarrella varustettu alumiininen 
lisätukivarsi tekee olosi turvalliseksi, myös rankan sateen 
aikana vesi valuu pois markiisilta tehokkaasti.
•  Markiiseille, joiden peitto: 2,50 - 3,00 m ja pituus 3,50 m tai   
 enemmän
•  Mallit erikseen seinä- ja kattoasenteisille markiiseille
•  Vältä käyttöä kovalla auringon paahteella estääksesi kankaan  
 venymisen

Thule pingotusvarsi
Suora maalattu teräksinen pingotusvarsi jousella helpotta-
maan asennusta. Markiiseille 3,50 m ja pidemmät. Sisältää 
asennusosat. Ihanteellinen auttamaan sadeveden poistu-
mista kankaalta.
•  Erilaisia versioita 2,00 m - 2,75 m peitoille
•  Käyttövihje: Laita varsi paikalleen ja veivaa markiisia kiinni 
 pingotusvarren paikallaanpysymisen varmistamiseksi

Ylimääräiset pingotusvarret

EPDM-kumilista 
Peittää raon ajoneuvon ja markii-
sin (6-/9-sarja) välissä. Valmistettu 
mustasta tiiviistä EPDM-kumista. 
Kahden kappaleen pakkauksessa, á 
pituus 2 m.
• Pituus: 2 x 2 m
• Paksuus: 25 mm
• OM 308697

Tiivistekumi
Varmistaa tiiviyden ajoneuvon ja 
markiisin (5- ja 8-sarja) välissä käytet-
täessä tasokiinnikkeitä. Integroidulla 
vesikourulla. Täydellinen varuste 
seinäasenteisiin markiiseihin.
• Markiisisarjoille 5 ja 8:
- Suuri 8 cm / 4 m - OM 307961 
- Keskikoko 6 cm / 4 m - OM 307960
• Vain 4900:
- Keskikoko 6 cm / 4 m - OM 306892

Vesikouru
Monikäyttöinen itseliimautuva vesi-
kouru. Sopii useimpiin matkailuajo-
neuvoihin. 
• Saatavissa 2 pituutta:
- 3,50 m: OM 307947
- 4,50 m: OM 307967
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Teltat
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Thule Teltta
mallit

Uusi

Mikä Thule teltta
sopii parhaiten ajoneuvoosi
ja tarpeisiisi?

Thule
Panorama

Thule Residence
G2

Thule
QuickFit

Thule Safari
Room

Thule Safari
Style

•

•

•

•
Ducato

Nopea

Thule Omnistor
• 6900
• 6002
• 5500
• 5002
• 2000

Thule Omnistor
Caravan Style

Innovatiivinen
AIRTEX® kangas

6,00 m

2,30 m - 2,75 m

Lisävaruste

Vakiona

Luxury laukut

KATSO SIVUT 34 - 37 KATSO SIVUT 38 - 41 KATSO SIVUT 42 - 45 KATSO SIVU 46 KATSO SIVU 47

Nopea

Pitkäikäinen 
kangas

6,00 m

2,15 m - 3,10 m

Lisävaruste

Lisävaruste

Säkki
Luxury laukut 

(lisävarusteena)

Erittäin nopea

Innovatiivinen
RiPSTOP kangas

3,60 m

2,25 m - 2,65 m

Vakiona

Vakiona

Urheilulaukku

Nopea

Pitkäikäinen 
kangas

6,00 m

1,80 m - 3,10 m

Lisävaruste

Lisävaruste

Säkki

Nopea

Pitkäikäinen 
kangas

4,50 m

2,20 m - 2,60 m

Vakiona

Lisävaruste

Säkki

32,2 kg

•

•

•

•
VW T5 / 5102

 28,6 kg

•

•

•

•
Ducato

20,0 kg

•

•

•

22,4 kg

•

•

18,4 kg

Pitkät
pysähdykset

Matkailuauto

Matkailuvaunu

Retkeily-/pakettiauto

Pystytysaika  
verrattuna 
perinteiseen telttaan

Kangas

Suurin pituus

Asennuskorkeus
(maasta markiisin 
alareunaan)

Paino
4,00 m suuri

Verhot

Helmasuoja

Kuljetuslaukku

Markiisimallit, joihin 
asennettavissa

Lyhyet 
pysähdykset

Käyttö-
tapa

Thule Omnistor
• 8000
• 5003
• 5500
• 5002
• 6002

• 9200
• 6200
• 6900

 Thule Omnistor
• 8000
• 5003
• 5002
• 5500

• 9200
• 6900
• 6200
• 6002

Thule Omnistor

+ muut merkit

• 8000
• 5003
• 5500
• 5002
• 6002

• 9200
• 6200
• 6900
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Thule Panorama

Huippumukavuutta, älykkäitä 
innovaatioita
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A

Thule Panorama
Etuseinäpaneelin muotoilu
Markiisisi koosta riippuen etuseinän 
muotoilu vaihtelee ilman kompromisseja 
valoisuuden ja mukavuuden suhteen.

Panoraamanäkymä
Suuret etu- ja sivuseinien ikkunat tarjoavat 
upeat 180° näkymät ympäristöön ja antaa 
sinulle tilaa unelmoida.

Etuseinä 3,00 - 4,00 m Etuseinä 4,50 m Etuseinä 5,00 - 5,50 m Etuseinä 6,00 m

Thule Panorama on täysin mukautettavissa vastaamaan kaik-
kiin tarpeisiisi. Voit irrottaa etu- tai sivuseinän suuret ikkunat. 
Voit myös avata ne pystysuunnassa oveksi tai vaakasuunnassa 
päästääksesi raikasta ilmaa sisään.
Seinäpaneeleita voi myös käyttää sade- tai aurinkosuojina 
erikseen.

Innovatiivinen kankaan materiaali
AIRTEX® on 100% polyesterikangas, päällystetty 
toiselta puolelta akrylaatilla ja lopuksi kyllästetty 
Teflonilla®. Pinnassa on käsittely, joka ehkäisee 
myös sienien ja homeen kehitystä. Kangas ei 
käytännössä ime itseensä kosteutta ja on siten 
optimaalisen vesitiivis. Se vaatii hyvin vähän hoi-
toa ja on pestävissä.

Räätälöity tarpeisiisi
Modularity

SAADAKSESI LISÄTIETOJA OTA YHTEYS MATKAILUAJONEUVOMYYJÄÄSI TAI ALAN TARVIKELIIKKEESEEN

Katso lisätietoja älypuhelimellasi

Katso lisää 
You Tubessa 
valitsemalla
Thule Panorama
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Profi ilikiskot
Liitosprofiilit varmistavat asennuksen ja liitännän 
sivuseinien ja markiisikankaan välillä. Ne tiivistyvät 
täydellisesti toisiinsa. Sivupaneelit on helppo liuttaa 
profiilikiskoihin. 

Nopea asentaa
Etu- ja sivuseinät 
liuutetaan yksinker-
taisesti ja nopeasti 
uriin, nopeammasta 
asennuksesta et voi 
haaveillakaan.
Etuseinä ja sivusei-
nät on varustettu 
vetoketjuilla. Kak-
soiskumi masto-
profiilissa varmistaa 
tiiviyden ajoneuvon 
seinää vasten. 

Äärimmäinen 
jämäkkyys
Vinotuki kattopro-
fiilin ja pystymaston 
välillä tekee teltasta 
äärettömän vakaan.

Älykkäitä innovaatioi-
ta, helppo asentaa

Aikaa säästävä

Hyönteisverho

KAIKKI MUKANA

•  Thule helmasuoja (ehkäisemään tuuli  
 matkailuajoneuvon seinän ja maan  
 välistä)
• Kaksi luxury laukkua: toiseen saat  
 profiilit ja maakiinnikkeet, toiseen   
 seinäpaneelit

Paino 3,00 m keskikoko: 29,50 kg
Paino 6,00 m suuri: 35,50 kg

Keskikoko 2,30 m    >  2,44 m

Suuri 2,45 m    >  2,59 m

Extrasuuri 2,60 m    >  2,75 m

Ducato 2,30 m    >  2,50 m

Malli A - asennuskorkeus

Ilmanvaihto-
venttiili sivulla
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Thule Residence G2

Todellinen olohuone ulkona
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1

2

Profi ilikiskot
Liitosprofiilit varmistavat asennuksen ja liitännän sivuseinien 
ja markiisikankaan välillä. Ne tiivistyvät täydellisesti toisiinsa. 
Sivupaneelit on helppo liuuttaa profiilikiskoihin. 

Sivuikkunat voidaan avata 
kokonaan, 
suojattu hyönteisverkolla.

Etupaneeli voidaan 
rullata kokonaan 
ylös.
Saatavissa ovi oike-
alla (useita kokoja 
varastotuotteena 
ilman markiisiväriä) tai 
vasemmalla (tehdasti-
laustuote).

SAADAKSESI LISÄTIETOJA OTA YHTEYS 
MATKAILUAJONEUVOMYYJÄÄSI TAI ALAN 
TARVIKELIIKKEESEEN

LAUKKU

•  Teltan osien säilytykseen
•  Tai lisävarusteena saatava
 Luxyry laukkusarja joustavam- 
 paan säilytykseen
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Laadukas muotoilu
Suuret ikkunat antavat enemmän 
valoa ja tilantuntua. Tukeva modulaa-
rinen rakenne mahdollistaa optimaa-
lisen nautinnon ja rentoutumisen. 

       Helppo asentaa
Tämä teltta on erittäin vakaa, mutta 
kuitenkin nopea ja helppo koota: 
etupaneeli liuutetaan yksinkertaisesti 
markiisin etuprofiilin uraan ja liitos-
profiilit varmistavat liitoksen

markiisikankaan ja sivuseinän välillä. 
Etu- ja sivuseinät yhdistetään jämä-
källä kaksoisprofiililla.

       Vankka eristys
Vakaat liitokset ja kaksinkertainen ku-
mitiivistys seinäprofiilissa ajoneuvon 
seinää vasten varmistavat täydellisen 
tiiveyden sekä pitävät seinät jämä-
kästi paikoillaan.

LISÄVARUSTEET

•  Tee koristeellinen vaikutelma lisäämällä  
 joko tumman siniset tai tumman har-
 maat verhot (lisävaruste).
•  Thule helmasuoja (ehkäisemään tuuli
 matkailuajoneuvon seinän ja maan
 välistä).

Paino 3,00 m keskikoko: 27,00 kg
Paino 6,00 m suuri: 33,50 kg

Pieni 2,15 m    >  2,30 m

Keskikoko 2,30 m    >  2,45 m

Suuri 2,45 m    >  2,60 m

Extrasuuri 2,60 m    >  2,75 m

XX-suuri 2,75 m    >  2,90 m

XXX-suuri 2,90 m    >  3,10 m

Malli       A - Asennuskorkeus

Tumman 
harmaa

Vaalean 
harmaa

KANGAS

Etupaneelin voi tilata markiisin värisillä 
kaistaleilla (tehdastilaus): 03 - 04 - 31- 32

Oleskelutilaa jopa:

17,4 m2

SOPII: THULE OMNISTOR

• 8000 -  5003 - 5500 - 5002
• 9200 - 6200 - 6900 - 6002

Markiisit, joiden pituus on 3 - 6 m, ja 
asennuskorkeus (maasta markiisikotelon 
alareunaan) 2,15 - 3,10 m.

1

2

Thule Residence G2
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Thule QuickFit

Erittäin nopea pystyttää

Uusi
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1

Koko teltta muodostuu yhdestä kappaleesta eikä tarvitse profiileja. Se 
liuutetaan yksinkertaisesti telttauraan tai erikseen markiisin alle asennet-
tuun kiskoon ja kiinnitetään markiisin etuprofiiliin - katso       .
Etuseinän lippa asennetaan joustavilla kaariputkilla. Kaikki kiinnityspisteet 
on tarkkaan harkittu asennuksen parantamiseksi.

Thule QuickFit

Vain 15 minuuttia
Katso lisätietoja 
älypuhelimellasi

Katso lisää 
You Tubessa 
valitsemalla
Thule QuickFit

Nopea ja helppo pystyttää

Mukautuvuus
Kaikki seinät ovat täydellisillä vetoketjuilla
• voidaan irrottaa kokonaan avoimen tilan luomiseksi
• Voidaan avata sivusta oviaukoksi oikealle tai vasemmalle kaikkiin seiniin
• voidaan avata ylhäältä ikkuna-aukoksi

Muotoilu

Integroitu etuseinän lippa antaa 
modernin ilmeen teltalle ja tarjoaa 
lisää varjoa.
Se on todella nykyaikainen ilme 
yhdisteltynä mustaa, harmaata ja 
valkoista.

Älykkäästi 
muotoiltu lippa

SAADAKSESI LISÄTIETOJA OTA YHTEYS MATKAILUAJONEUVOMYYJÄÄSI TAI ALAN TARVIKELIIKKEESEEN

Se on valmistettu Ripstop-kankaasta, kevyttä kudot-
tua ja repeämistä kestävää materiaalia, jota käytetään 
lentokonesuunnittelussa. Lisäksi kankaalla erittäin 
hyvä vedenkestävyys. Koska sitä käytetään markiisin 
kanssa, kaksoiskatto mahdollistaa hyvän eristyksen 
pitäen teltan ja ajoneuvon viileänä.

Kangas

Huippuinnovatiivinen kangas



45

1

2,60 m keskikoko 2,25 m   >   2,44 m 3,00 m

3,60 m keskikoko 2,25 m   >   2,44 m 4,00 m

2,60 m suuri 2,45 m   >   2,64 m 3,00 m

3,60 m suuri 2,45 m   >   2,64 m 4,00 m

2,30 m   >   2,50 m 3,25 m

Malli Markiisin pienin 
pituus

A - asennuskorkeus

3,00 m Ducato

ASENNUS

•  Yleiskiinnitys sopii lähes kaikkiin  
 markkinoilla oleviin markiiseihin
•  Liuutetaan telttauraan tai lisä-
 varusteena saatavaan QuickFit  
 kiskoon:
-  kattomarkiiseille
 6200/9200
•  OM 307050
-  seinämarkiiseille
 •  OM 307051

Pysyvä ilmanvaihto
Teltassa on kaksi kiinteää tuuletusauk-
koa, joiden ansiosta kosteuden tiivisty-
minen vähenee.

Kaksoiskatto
Kaksoiskatto luodaan asentamal-
la teltta kotelomarkiisin alle. Se 
tarjoaa paremman ilmanvaihdon ja 
eristyksen.

Kevyt & jämäkkä rakenne

Paino sisältää kaiken pakkauksessa: 
maakiilat, kaariputket, verhot, Thule hel-
masuojan ja tietenkin teltan! Se mahtuu 
pieneen laukkuun kompaktiin kokoon. 
Tämä teltta tarjoaa todellista repeyty-
mätöntä suorituskykyä.

koosta riippuen.

16 - 20kg

KAIKKI MUKANA

•  Thule helmasuoja (ehkäisemään   
 tuuli matkailuajoneuvon seinän ja  
 maan välistä).
•  Telttaan integroidut verhot.
 Helppo avaus ja sulkeminen vetoket-
 julla.
•  Säilytyslaukku maakiiloille, kaariput-
 kille, teltalle...
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Helppo asentaa 
Helppo asentaa ja purkaa. Thule 
Safari Room teltassa on kaksi sivupa-
neelia, jotka asennetaan ripustusvar-
teen markiisikotelon ja etuprofiilin vä-
liin sekä etupaneelista, joka liuutetaan 
markiisin etuprofiilin uraan erityisellä 
uranauhalla. 

Huippuluokan materiaali 
Thule Safari Room kangas on erittäin 
korkealaatuista. Kaikki liitännät ja 
yksityiskohdat ovat huippuluokkaa ja 
tarjoavat pitkäikäistä tyytyväisyyttä. 

Suuri eristys
Kaksoisprofiili mahdollistaa tuulen-
pitävän sauman etu- ja sivupanee-
leiden välillä. Sivupaneeli painetaan 
ajoneuvon seinää vastaan vaahtoku-
mireunuksella.

Thule Safari Room 

Helppo ja käytännöllinen Edut

Monikäyttöinen 
täyttämään 
tarpeesi

Paino 2,60 m keskikoko: 18,50 kg
Paino 5,50 m suuri: 24,00 kg

X-pieni 1,80 m    >  2,00 m

Pieni 2,00 m    >  2,20 m

Keskikoko 2,20 m    >  2,40 m

Suuri 2,40 m    >  2,60 m

Extrasuuri 2,60 m    >  2,80 m

XX-suuri 2,80 m    >  3,00 m

Malli       A - asennuskorkeus

SOPII: THULE OMNISTOR

• 5500 - 5002 - 5000 - 2000 
• 6900

Seinämarkiisit 1,90 - 6,30 m.
Kattomarkiisit 2,60 - 5,50 m
asennuskorkeuksilla 1,80 - 3,10 m.

Tumman 
harmaa

Vaalean 
harmaa

KANGAS

Etupaneelin voi tilata markiisin värisillä 
kaistaleilla (tehdastilaus): 03 - 04 - 31- 32

ÄLYKÄS SISUSTUSVINKKI

Anna tyylikäs vaikutelma lisäämällä joko 
siniset tai harmaat verhot (lisävaruste).

1-  Thule Omnistor markiisi
2-  Vasemman sivupaneelin ikku-
 nassa on hyönteisverho
3-  Etuseinän ikkunan voi avata
4-  Etuseinän voi rullata kokonaan  
 auki ylös
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Älykäs muotoilu
Thule Safari Style tarjoaa nykyai-
kaista panoraamamuotoilua. Sen 
kolme suljettavaa tuuletusaukkoa, 
joissa hyönteisverkot, tarjoavat hyvän 
ilmanvaihdon. Verhot ja säilytyslauk-
ku vakiovarusteina se on ehdotonta 
mukavuutta parhaimmillaan.

Huipuluokan materiaali
Thule Safari Style kangas on UV-suo-
jattua ja homeenestokäsiteltyä. 
Erittäin kevyestä polyesterikankaasta 
valmistettuna mahdollistaa kevey-
den: 15,5 - 19,0 kg. 

Hyvä eristys
Jotta telttasi olisi mahdollisimman 
tiivis, mukana tulee helmasuoja 
vakiovarusteena. Kaksoisprofiilit 
varmistavat tuulenpitävän liitoksen 
etuseinän ja sivuseinien välillä. Sivu-
seinät painetaan ajoneuvon seinää 
vasten tiiviisti vaahtokumireunuksella.

Thule Safari Style

Nauti näkymistä Edut

Edullinen, optimi 
mukavuus
Thule Safari Style on helposti koottava 
teltta. Sen suurten ikkunoiden ansiosta 
voit nauttia panoraamamaisemasta. Vakio-
varusteena on verhot, kun haluat nauttia 
yksityisyydestä.

1-  Thule Omnistor Caravan Style
2-  Suuret ikkunat tarjoavat panoraa-
 manäkymän
3-  Jatkuva tuuletus suljettavien aukko-
 jen ansiosta

THULE OMNISTOR CARAVAN STYLE VARTEN

SOPII: THULE OMNISTOR

• Caravan Style
Alkaen pituudesta 3,0 m, 
asennuskorkeudet 2,20 - 2,60 m

KANGAS

ÄLYKÄS VIIMEISTELYMAHDOLLISUUS 

Voit peittää suuret ikkunat mukana tulevilla
verhoilla.

Paino 3,00 m teltta: 15,50 kg
Paino 4,50 m teltta: 19,00 kg

Keskikoko 2,20 m    >  2,40 m

Suuri 2,40 m    >  2,60 m

Malli       A - asennuskorkeus

Tumman 
harmaa

Vaalean 
harmaa
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Säilytys
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Thule säilytysratkaisut

Siististi fiksuilla laukuilla 
Tilaa on aina liian vähän - siksi joustava säilytysjärjestelmä on välttämätön. Se mahdollistaa oman pai-
kan kullekin esineelle, jolloin ne ovat helposti saatavilla. Kätevillä laukuillamme voit säilyttää tavaroitasi 
sisällä tai ulkona ja keskittyä vapaa-ajasta nauttimiseen.
LISÄTIETOJA – KATSO SIVUT 50 - 51

Hyödynnä tilasi tehokkaasti 
Jotta voisit säilyttää tavarasi helposti, tarjoamme 
erilaisia säilytysjärjestelmiä. Nämä älykkäät ratkai-
sut auttavat sinua pitämään useimmat keskeiset 
tarvikkeesi kätevästi käden ulottuvilla. Säästä 
aikaasi tavaroiden etsimisestä itsellesi. 
LISÄTIETOJA – KATSO SIVUT 52 - 53

Lisää tilaa älykkäästi
Kun on tarve säilyttää vaikkapa urheiluva-
rusteitasi tai muita tavaroita, joita et tarvitse 
päivittäin, kuljetuslaatikko katolla tai Carry All 
-takaboksi on täydellinen ratkaisu. Ne ovat 
jämäköitä UV-suojattuja ja vedenpitäviä ratkai-
suja.
LISÄTIETOJA – KATSO SIVUT 54 - 55
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Thule Go Box  

Kätevä 
järjestelijä 

Helppo käyttää
Go Box on helppo käyttää. Koska se 
on valmistettu vedenpitävästä mate-
riaalista, se on helppo pitää puhtaa-
na. Sen voi taittaa kokoon, kun sitä ei 
tarvita. Taiteltava kansi antaa hyvän 
sadesuojan eikä juuri lisää painoa.

Älykäs muotoilu
Yksin tai kaksin, Go Box on helppo 
kuljettaa. Sivutaskut suojaavat arkoja 
esineitä ja pitävät ne hyvin käsillä. 

• Go Box suuri > 61 x 46 x 30 cm
• OM 306930

• Go Box keskikoko > 61 x 36 x 30 cm
• OM 306929

KANGAS

• Teknistä säänkestävää kangasta
• Vesitiivis
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Thule Toilettilaukku

Todella siisti
pakkaus 

KIINNITYS

• L-koukku - oveen ripustamista varten

Thule Roska-astia

Kätevä
Ihanteellinen ratkaisu roskille tai 
pyykille. Siinä on jäykkä runko ja 
kestävä nailonsäkki vedenpitävällä 
pohjalla. Sitä on helppo käyttää ja 
se on helppo puhdistaa.
Soveltuu 50 l roskapusseille. 

TIETOJA

• Koko: 35 x 35 x 55 cm
• OM 306927

Thule POD 1.0  - KIINNITYS

•  Yhteen POD-seinäkiinnikkeeseen  
 OM 307620 (hankittava erikseen) 

Täydellinen pieniin tiloihin
Tämä tyylikäs ja tilava toilettilaukku 
sopii koko perheen käyttöön. Siinä 
on paljon taskuja kaikelle tarvittaval-
le, myös ensiaputarvikkeille. Integroi-
tu kantokahva mahdollistaa helpon 
kuljetuksen leirialueen pesutiloihin. 
Lisäksi se on helppo taittaa kokoon, 
kun sitä ei tarvita.

TIETOJA

•  Suljettuna > 40 x 35 cm 
 Avattuna > 115 x 35 cm
•  OM 306928
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Tämä nerokas ratkaisu auttaa sinua pitämään useita 
keskeisiä tarvikkeita järjestyksessä pitäen ne aina käden 
ulottuvilla. Erikokoiset verkkotaskut on mitoitettu erityisesti 
keittiövälineille, kynille paperille... 
Siinä on myös integroitu paperirullan ja pyyhkeen pidike 
edessä. Se on helppo taittaa kokoon, kun sitä ei tarvita.

Thule Seinälokerikko matala 

Kaikki näkyvillä

TIETOJA

• Koko > 90 x 40 cm
• Teknistä säänkestävää kangasta - Vesitiivis 
• OM 306926

Kaikki tavarat
käden ulottuvilla

KIINNITYS

•  Kahteen Thule POD 1.0 (OM 307620, KATSO SIVU 51) tai 2.0 (OM 306804, 
 KATSO  SIVU 53) -seinäkiinnikkeeseen (ei mukana) tai muuhun sopivaan
•  Imukupeilla (OM 307125), KATSO SIVU 53
•  Hihnasarjalla telttauraan (OM 307124), KATSO SIVU 53

TIETOJA

• Koko > 85 x 50 cm 
• Teknistä säänkestävää kangasta - Vesitiivis 
• OM 306924

Liikkuva varasto 
14 taskua kahta eri kokoa mahdollistaa 
siistin järjestyksen käden ulottuvilla. 
Vetoketjullinen kansi, joka voidaan 
helposti kiinnittää aukiasentoon, suojaa 
tavaroitasi. Kantokahva helpottaa 
laukun siirtelyä. 
Joustava käyttö 
Tämä kätevä säilytyslaukku voidaan 
kiinnittää kahteen seinäkiinnikkeeseen 
ajoneuvon sisä- tai ulkopuolelle. Käy-
tännölliset velcro-tarranauhat mahdol-
listavat sen kiinnityksen myös muihin 
kohteisiin. Kun laukkua ei tarvita,
sen voi kätevästi rullata kokoon.

Thule Seinälokerikko
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+
Thule Kenkäpussi 

Säilytä kaikki kenkäsi

TIETOJA

• Koko > 90 x 40 cm 
• Teknistä säänkestävää kangasta - Vesitiivis
• OM 306925

Suuret taskut, joihin mahtuu vähintään
10 paria kenkiä.
Optimaalinen tuuletus, kankaassa 
on pieniä reikiä. Siinä on vetoketjulla 
suljettava kansi. Monipuoliset kiinni-
tysmahdollisuudet velcro-nauhojen ja 
painonappien ansiosta.

KIINNITYS

•  Kahteen Thule POD 1.0 (OM 307620), KATSO  
 SIVU 51 tai 2.0 (OM 306804), KATSO SIVU 53  
 -seinäkiinnikkeeseen (ei mukana) tai muuhun  
 sopivaan
•  Imukupeilla (OM 307125), KATSO SIVU 53
•  Hihnasarjalla telttauraan (OM 307124), KATSO  
 SIVU 53

4 Thule kiinnitystapaa

Thule POD 2.0
• 55 x 30 x 12 mm
• Valkoinen / kahden pakkaus
• OM 306804
Thule POD 1.0
• KATSO SIVU 51

Thule imukuppikoukut
•  Musta / kahden pakkaus
•  Sopii kaikille Thule laukuille, ei roska-
 astialle, KATSO SIVU 51
• OM 307125

Thule hihnasarja telttauraan
•  telttauraan liuutettava kiinnike
•  hihna helppo irrottaa ilman 
 kiinnikkeen poistoa
•  OM 307124

Pienet ilmareiät 
varmistavat 
ilmankierron 
kenkäpussissa. 
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KULJETUSLAATIKOT

Thule Excellence
Maailman ainutlaatuisin kuljetuslaa-
tikko. Excellence, joka on huoliteltu, 
tyylikäs ja täynnä uusinta tekniikkaa, 
näyttää niin hyvältä, että useimmat 
käyttäjät eivät koskaan irrota sitä. 
Tyylikkäistä linjoistaan huolimatta sen 
sisuksiin mahtuu helposti 520 litraa.

Thule Dynamic
Tämä kattoa nuoleva, virtaviivain-
en laatikko kaartuu auton katon 
mukaan. Uuden Power-Clickasen-
nusjärjestelmän avulla, jossa on 
integroitu vääntömomenttimittari, 
innovatiivinen luistamaton pohja-
matto, Dual-Side-avausjärjestelmä 
ja lisäkuormauskapasiteettia, voit 
kuormata tavarat ja lähteä liikkeelle 
silmänräpäyksessä.

Thule Motion
Thule Motion on täydellinen koko 
perheen kuljetuslaatikko, jossa on 
tyylikäs muotoilu, reilusti tilaa ja useita 
käteviä ominaisuuksia. Avaa boksi 
kummalta puolelta tahdot ja lukitse 
kätevästi keskuslukituksella. Uusi 
pikakiinnitys mahdollistaa helpon 
ja turvallisen kiinnityksen. Motion 
on Thulen suurin boksimalli, jonka 
tilavuus on huikeat 670 l. Saatavilla 
on neljä kokoa ja kaksi upeaa kiiltävää 
väriä.

> Katso lisätietoja eri kuljetuslaatikoista www.thule.com
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KULJETUSLAATIKKO TAAKSE

Tilava ja tukeva, Carry All laatikko on erittäin käyttä-
jäystävällinen asennuskorkeutensa ansiosta. Laa-
tikko voidaan asentaa joko 3 pyörän telineeseen tai 
erityiseen suoraan matkailuajoneuvon takaseinään 
kiinnitettyyn telineeseen. Kuorma on suojassa jousta-
van verkon takana.

Carry all

Runsaasti tilaa

Suurin tavaratilavuus

450l

TIETOJA

• 147 x 53 x 69 cm - 22 kg
• OM 307606

MATERIAALI

• Jämäkkä valkoinen ABS+ 

lisätilaa auton takana

Thule Touring
Käytännöllinen, monipuolinen ja modernisti mu-
otoiltu Thule Touring -kuljetuslaatikko on saatavana 
useina eri kokoina ja tilavuuksina, ja mukana on koko 
joukko näppäriä toimintoja. Niiden ansiosta käytet-
tävissäsi on juuri tarpeisiisi sopiva laatikko.

Thule Ranger
Säilytysratkaisu ei voisi olla juuri helpompi kuin tämä. 
Taitettava, laajennettava, vedenpitävä ja niin pieni, 
että se mahtuu tavaratilaan, kun sitä ei käytetä.
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Pyörät
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Thule pyörätelineratkaisut

Thulen osaaminen ja kokemus 
Erittäin vakaita ja lujia, lisääntynyt turvallisuus, kompakti muoto. Thulen osaaminen takaa viimeistellyt 
pitkäikäiset tuotteet, joissa on paljon markkinoilla ainutlaatuisia ominaisuuksia. 
LISÄTIETOJA – KATSO SIVU 60

Ratkaisu kaikille
Käsikäyttöinen tai moottoroitu, kahdesta neljälle pol-
kupyörälle, matkailu- tai retkeilyautoihin ja matkai-
luvaunuihin... Millainen ajoneuvosi onkaan, paljonko 
pyöriä haluat kuljettaa, pyörätelinevalikoimamme 
tarjoaa sinulle sopivan telineen, tarjoten samalla suu-
rinta vakautta, turvallisuutta ja eleganssia.
LISÄTIETOJA – KATSO SIVUT 61 - 75

Täydellinen muotoilu - 
laadukkaat toiminnot
Kuormaaminen, kiinnittäminen, lukitseminen, 
säätäminen, viimeistely… Kaikki yksityiskohdat on 
mietitty tarkkaan, jotta voisimme luoda tuottei-
ta, joiden toiminnallisuus ja muotoilu vastaavat 
kaikkiin tarpeisiisi. 
LISÄTIETOJA – KATSO SIVUT 61 - 75
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Laajennettavissa
2 pyörän mallista 3
tai 4 pyörälle

Älykkäitä ratkaisuja

LAAJENNUSSARJA

Lisävarusteena saatavien laajennussar-
jojen ansiosta voit lisätä kuljetuskapasi-
teettia helposti ja turvallisesti 2 pyörän 
telineestä 4 pyörän telineeksi

Enemmän innovaatioita
enemmän vapautta 
Mikä onkin tyylisi
Millä autolla liikutkin, sen koko ja 
paino, millainen pyörä tahansa tavalli-
sesta sähköavusteisiin pyöriin, Thulen 
laaja pyörätelinevalikoima täyttää 
tarpeesi ja vaatimuksesi.

Thulen asiantuntemus palvelee
innovaatioita
Jotta meillä olisi teline kaikenlaisiin 
ajoneuvoihin, tuotekehitysinsinöö-
rimme ovat suunnitelleet laajan 
mallivalikoiman: matkailuautoihin ja 
-vanuihin, paketti- ja retkeilyautojen 
taakse, vaunujen aisalle, matkailuau-
tojen tavaratilaan/takatalliin... valinta 
on sinun.

Pitkäikäistä laatua
Kaikki pyörätelineemme on valmis-
tettu korkealaatuisesta alumiinista, 
joka on optimaalisen kestävää ja ke-
vyttä. Voit luottaa tukeviin ja vakaisiin 
ammattitason tuotteisiin ja nauttia 
niistä pitkään.

Helppo käyttää ja asentaa
Säädettäviä, laajennettavia, joustavia 
ja turvallisia. Thulen vaativat paten-
toidut ratkaisut takaavat erittäin 
käyttäjäystävällisiä pyörätelineitä, 
tarjoten päivittäistä käyttömukavuut-
ta ja pitkäaikaista luotettavuutta. 

THULE_PYÖRÄTELINEIDEN OSAAMINEN

TÜV Rheinland on johtava tuotetestausten ja sertifioinnin tarjoaja maailman-
laajuisilla markkinoilla. TÜV Rheinland’in asiantuntijat todistavat turvallisuutta ja 
laatua.

Runkopitimet
Säädettävät pehmeillä kiinnikkeillä varustetut 
runkopitimet voidaan helposti siirtää sivu-
suunnassa mahdollistaen parhaan kiinnityk-
sen pyörään. Niissä on Thule lukkomutterit 
turvallisuuden lisäämiseksi.

Lukittava pyöräalusta
Kaikissa pyörätelineissä on aukiasentoon luk-
kiutuva pyöräalusta varmistamassa, etteivät 
pyörät vaurioidu kuljetuksen aikana. Tämä 
tekninen ominaisuus tekee telineistämme 
ainutlaatuisia ja turvallisia.

Turvalukot
Turvaa polkupyöriesi kiinnitys telineeseen 
tehokkaasti ja helposti Thulen patentoidulla 
lukkomutterilla. Luotettavana ja helppokäyt-
töisenä se tarjoaa täydellistä turvallisuutta. 
Vakiovaruste Excellent-mallissa, lisävaruste 
muihin malleihin.

Liukukisko
Pyöräkiskot on säädettävissä pituussuunnassa 
(Thule Excellent) ja vasemmalta oikealle. Ne 
on helppo liuuttaa, jotta saat polkupyöräsi 
parhaaseen mahdolliseen paikkaan telineessä 
vaivattomasti.

Rengaspitimet
Säädettävien rengaspitimien ansiosta on 
helppo löytää parhaat asetukset pyörällesi. 
Ne ovat joustavia ja mahdollistavat eri akseli-
väleillä olevien polkupyörien kuljettamisen.

Räikkäsoljet
Erittäin käyttäjäystävälliset Thule rengashih-
nat räikkäsoljella auttavat kiinnittämään 
polkupyöräsi renkaat jämäkästi ja helposti. 
Vakiovarusteena Thule Excellent -telineessä.

Valittu parhaaksi 
polkupyöräteline-
merkiksi jo vuosien
ajan
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Perehdy kahteen vetokoukkuasenteiseen Thule polkupyörätelineeseen: Thule EuroClassic G6 LED ja 
Thule EasyFold - Katso sivu  74

Thule Matkailu-
vaunut
mallisto

Thule Sport G2
mallisto

Thule Elite G2
mallistoThule LiftThule Excellent

Sopii
Matkailuautot

Matkailuvaunut
Matkailuautot

Matkailuvaunut

Matkailuautot
Matkailuvaunut
Retkeilyautot
Pakettiautot

Matkailuautot
Matkailuvaunut
Retkeilyautot
Pakettiautot

Matkailuvaunut 
Aisalle

Malleja 2 2 3 8 3

4,7 kg - 9,7 kg

Polkupyöriä 
perustelineeseen

2 2 2 2 2

Suurin pyörämäärä 
(lisävarustein)

4 3 4 3 3

Kantavuus 60 kg 50 kg 60 kg / 35 kg 50 kg / 38 kg / 35 kg 60 kg / 50 kg / 40 kg

Suurin pyörän paino 30 kg 19 kg 30 kg / 19 kg 19 kg 30 kg / 20 kg

Sopii sähköavus-
teisille pyörille

• •

Pyöräkiskossa liuutus 
oikealle - vasemmalle

• • • •

Pyöräkiskossa liuutus  
eteen - taakse

•

Runkopitimet Lukot vakiona
Vaijerilukko 

lisävarusteena
Lukko 

lisävarusteena
Lukko 

lisävarusteena
Eri vaihtoehtoja, 
katso tuotesivut

Lukkiutuva pyörien 
rengasalusta

Automaattinen Manuaali Manuaali Manuaali
Automaattinen

Manuaali

Paino 10,6 kg

KATSO SIVU  62 KATSO SIVU  64 KATSO SIVU  66 KATSO SIVU  68 KATSO SIVU  70 

15,5 kg - 16,0 kg 9,5 kg - 10,1 kg 5,6 kg - 9,5 kg

Thule
pyöräteline-
mallit

Uusi
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Thule Excellent

100% ideoita. Puhdas muotoilu

       Räikkäsoljet
Rengashihnat räikkäsoljilla mukavaan 
renkaiden kiinnitykseen.

       Rengaskiinnikkeiden paikat
Voit säätää telineen rengaskiinnikkei-
den paikkaa. Ne on helppo liuuttaa 
oikeaan kohtaan niiden muotoilun 
ansiosta. Saat täten pyöräsi täydelli-
sen sopivaan kuljetusasentoon.

       Liukukiskot
Rengaskiskot ovat säädettävissä 
pituus- ja leveyssuunnassa. Ne on 
helppo siirtää kuljetuksen kannalta 
parhaaseen mahdolliseen kohtaan 
telineessä.

       Runkopitimet
Pehmeällä pinnalla varustetut runko-
pitimet ovat myös säädettävissä. Voit 
kätevästi siirtää niitä sivusuunnassa 
parhaaseen kiinnityksen pyöräsi run-
koon. Ne on myös lukittavissa muka-
na tulevilla Thule lukkomuttereilla. 

       Lukkiutuva pyöräalusta
Jotta pyörien kuljetus olisi turvallis-
ta, Thule on lisännyt innovatiivisen 
alustalukituksen telineeseen kun 
teline on avattuna. Teline lukittuu 
myös suljettuna, jolloin pyöräalusta ei 
pompi matkan aikana. 

1 4

2

3

5  Ainutlaatuinen säädettävä järjestel-  
 mä: liuutettava rengaskisko ja -pidin

 Turvallinen ja käytännöllinen:
 polkupyörän runkopidin

  A   Liukuu vasemmalle, oikealle

        Liukuu taakse-/ eteenpäin

        3. pyörän sarja

        4. pyörän sarja sovittimella

6

7

A

B

C

D
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Suurin kantavuus

60kg

KUORMAUSTIEDOT

• Suurin pyöräkiskokuorma = 30 kg
• Täydellinen sähköavusteisille pyörille
• Suurin kuorma 4. kiskolle = 15 kg
• Raskain pyörä lähimmäksi seinää
• Kevein pyörä uloimmaiseksi

x2_x3_x4

Thule Excellent vakio
Sopii asennettavaksi pystyseinään 
asennusvälillä 80-150 cm.
• 131,0 x 72,7 x 150,0 cm
• Paino 10,6 kg
• OM 309821

Thule Excellent lyhyt
Sopii asennettavaksi pystyseinään 
asennusvälillä 50 - 80 cm.
• 131,0 x 72,7 x 80,0 cm
• Paino 10,6 kg
• OM 309822

Katso lisätietoja älypuhelimellasi tai 
YouTubessa hakusanalla Thule Excellent
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Manuaali = 15,5 kg
• Perus            x2 - Optio            x3
• OM 307457

KAKSI THULE LIFT MALLIA

12V moottorilla = 16,0 kg
• Perus            x2 - Optio            x3
• OM 307459

Thule Lift

Helposti ylös, helposti alas 
Laskettava pyöräalusta
Thule lift -pyörätelineen kuormata-
soa voidaan siirtää 70 cm alaspäin. 
Alas laskettu pyöräalusta helpottaa 
pyörien käsittelyä. Pyörät on hel-
pompi kuormata ja purkaa telineestä. 

Käsikäyttöinen tai moottoroitu
Thule Lift on saatavissa käsikäyttöise-
nä tai moottorilla. Moottoroitu versio 
toimii 12 V jännitteellä ja se on suun-
niteltu jatkuvaan käyttöön. Telineen 
pyörätaso laskeutuu moottorikäytöllä 
alas 40 sekunnissa.

Jämäkkä ja käytännöllinen 
Telinemallit on varustettu irrotettavil-
la ja siirrettävillä runkopitimillä. Lisäksi 
jämäköiden pitimien molemmat päät 
on käännettävissä ympäri mahdol-
listaen helpon pyörän kiinnityksen. 
Kiinnikkeissä on paikat vaijerilukon 
pujottamiseksi ehkäisemään var-
kauksia. 

Katso lisätietoja 
älypuhelimellasi

Katso lisätietoja 
YouTubessa 
hakusanalla
Thule Lift

Lisätietoa verkosta

        Käsikäyttöinen nosto ja lasku

        Säädettävät renkaanpitimet

        Runkopidin

1

2

3
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Suurin kantavuus

50kg
x2

Nostotoiminto 
mahdollistaa 
telineen asenta-
misen korkeam-
malle ajoneuvon 
takaseinässä 

Voit laskea
pyöräsi lähelle
maan pintaa

50 kg          x3 - optiona

70 cm

12V moottori
helpottaa elämääsi

Moottori

Harkitse moottoroitua mallia
Sen avulla kuormaaminen ja purku sujuu 
paljon helpommin, erityisesti raskaiden 
pyörien kohdalla. Teline on vain 0,5 kg 
manuaalimallia painavampi. Älykkäitä 
innovaatioita. KUORMAUSTIETOJA

• Suurin kuorma kiskoa kohden = 19 kg
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Suurin kantavuus

x2_x3_x4

Runkopitimet

Rengaspitimet

Liukukiskot

Lukittava pyöräalusta

60kg
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       Liukukiskot
Rengaskiskot ovat liuutettavissa le-
veyssuunnassa. Ne on helppo siirtää 
kuljetuksen kannalta parhaaseen 
mahdolliseen kohtaan telineessä. 

       Lukittava pyöräalusta
Jotta pyörien kuljetus olisi turvallis-
ta, Thule on lisännyt innovatiivisen 
alustalukituksen telineeseen kun 
teline on avattuna. Teline lukittuu 
myös suljettuna, jolloin pyöräalusta ei 
pompi matkan aikana.

Mukautuva

Lisävarusteena saatavissa 3. ja 4. pyörän 

kiinnikkeet, jotka molemmat on säädet-

tävissä sivusuunnassa jopa kuormattuna. 

Tilan maksimoimiseksi 4. pyörän kisko 

kiinnitetään telineen ulkopuolelle. 
• Raskain pyörä lähimmäksi seinää
• Kevein pyörä uloimmaiseksi

Älykäs ratkaisu: 
helppo laajentaa 
2:sta 3-4 pyörälle

Thule Elite G2

Ensimmäinen säädettävä
polkupyöräteline

Rengaskiinnikkeiden paikat
Voit säätää telineen rengaskiinnikkei-
den paikkaa. Ne on helppo liuuttaa 
oikeaan kohtaan niiden muotoilun 
ansiosta. Saat täten pyöräsi täydelli-
sen sopivaan kuljetusasentoon.

Runkopitimet
Pehmeällä pinnalla varustetut runko-
pitimet ovat myös säädettävissä. Voit 
kätevästi siirtää niitä sivusuunnassa, 
jotta saat parhaan kiinnityksen pyö-
räsi runkoon. Niihin saa lisävarustee-
na Thule lukkomutterit.

Matkailuautot / Matkailuvaunut
Retkeilyautot
Pakettiautot

Thule Elite G2 - vakiomalli
Sopii asennettavaksi pystyseinään 
asennusvälillä 80-150 cm.
•  2 pyörälle, laajennettavissa 
 4 pyörälle
•  Paino: 10,1 kg
•  Suurin kuorma: 60 kg
•  Suurin kuorma per kisko: 30 kg
•  OM 306560

Thule Elite G2 - lyhyt
Sopii asennettavaksi pystyseinään 
asennusvälillä 50-80 cm.
•  2 pyörälle, laajennettavissa 
 4 pyörälle
•  Paino: 9,5 kg
•  Suurin kuorma: 60 kg
•  Suurin kuorma per kisko: 30 kg
•  OM 306561

Thule Elite G2 - Retkeilyautot
Pakettiautot
Ovet voidaan avata myös teline kuor-
mattuna. Ei poraamista. Tukikehyksessä 
korkeussäätö Sopii Ducato, Jumper ja 
Boxer alkaen 2007.
• 2 pyörälle, ei laajennettavissa
• Paino: 9,5 kg
• Suurin kuorma: 35 kg
• Suurin kuorma per kisko: 19 kg
• OM 306564

1

2
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        Säädettävä alumiinirunko

        Liukukiskot - säätyvät sivusuunnassa 

        Runkopitimet 

        Lukittava pyöräalusta

Thule Sport G2

Luotu aktiiviseen elämään

Laaja valikoima
Meillä on ratkaisu kaikkiin ajoneu-
voihin mukaanlukien matkailuautot 
ja -vaunut, paketti- ja retkeilyautot… 
sekä erikoissovelluksia esimerkiksi 
matkailuautojen takatalleihin tai mat-
kailuvaunujen aisalle.

Vankka ja kestävä 
Mallisto on suunniteltu korkealaatui-
sista materiaaleista painon vähen-
tämiseksi. Pyöriesi paino jakautuu 
tasaisesti pyöräalustalle optimaalisen 
vakauden saamiseksi. 

Kaikille pyörätelineille

Raskain pyörä 
on asennettava 
lähimmäksi seinää 

Kevein pyörä 
asennetaan 
uloimmaksi

1

2

3

4
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Suurin kantavuus

50kg
x2_x3

Thule Sport G2 - vakiomalli
Voidaan asentaa matkailuvaunun tai 
-auton takaseinään. Sopii asennettavaksi 
pystyseinään asennusvälillä 80-50 cm. 
• 2 pyörälle, laajennettavissa 3 pyörälle
• Paino: 8,2 kg
• Suurin kantavuus: 50 kg
• Suurin kantavuus per kisko: 19 kg
• OM 307126

Thule Sport G2 - lyhyt
Sopii täydellisesti matkailuvaunun tai 
-auton takaseinään. Sopii asennettavaksi 
pystyseinään asennusvälillä 40-70 cm. 
• 2 pyörälle, laajennettavissa 3 pyörälle
• Paino: 7,9 kg
• Suurin kantavuus: 50 kg
• Suurin kantavuus per kisko: 19 kg 
• OM 307127

Thule Sport G2 - yleismalli
Suositeltava malli tilan ollessa rajoitettu 
ikkunan tai puskurin takia. Kiinnitetään 
vaunun pohjaan.
• 2 pyörälle, ei laajennettavissa
• Paino: 8 kg
• Suurin kantavuus: 38 kg
• Suurin kantavuus per kisko: 19 kg
• OM 306563

Thule Sport G2 - Tour
Voidaan asentaa kaarevaan takaseinään.
• 2 pyörälle laajennettavissa 3 pyörälle
• Paino: 6,8 kg
• Suurin kantavuus: 50 kg
• Suurin kantavuus per kisko: 19 kg
• OM 306572

Thule Sport G2 - Garage
Asennetaan matkailuauton takatalliin/
tavaratilaan - taittuu sivuun, kun ei 
käytössä. 
•  2 pyörälle laajennettavissa 
 3. ja 4. pyörälle
•  Paino: 5,6 kg
•  Suurin kantavuus: 50 kg
•  Suurin kantavuus per kisko: 19 kg
•  OM 306574

Thule Sport G2 - W.150 / Hobby
Sopii käytettäväksi Thule Omnistor 
W-150 markiisin yhteydessä.
Hobby matkailuvaunuihin alkaen 2004. 
• 2 pyörälle, laajennettavissa 3 pyörälle
• Paino: 6,8 kg
• Suurin kantavuus: 50 kg
• Suurin kantavuus per kisko: 19 kg
• OM 307128

Takatalliin

Thule Sport G2 - parioviin
Ovet voi avata teline kuormattuna - asen-
nettavissa joko oikeaan tai vasempaan 
takaoveen. 
• 2 pyörälle, laajennettavissa 3 pyörälle
• Paino: 7,3 kg
• Suurin kantavuus: 50 kg
• Suurin kantavuus per kisko: 19 kg
• OM 306576

Thule Sport G2 - Retkeilyautot
Pakettiautot
Ovet voidaan avata teline kuormattuna. 
Ei poraamista. Sopii Ducato, Jumper, 
Boxer, Sprinter ja VW LT 2007 saakka. 
• 2 pyörälle, ei laajennettavissa
• Paino: 9,5 kg
• Suurin kantavuus: 35 kg
• Suurin kantavuus per kisko: 19 kg
• OM 306575

Matkailuautot/Matkailuvaunut

Retkeilyautot / Pakettiautot
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Thule pyörätelineet matkailuvaunujen aisalle

Matkailuvaunujen aisoille 
suunniteltu mallisto

Uusi

Säädettävä
kallistuskulma
Thule Caravan Superb ja Thule Caravan 
Smart ovat molemmat täysin kallistetta-
vissa jopa kuormattuna mahdollistaen 
helpon pääsyn matkailuvaunun kaasu-
pullokotelolle. Säädettävän suurimman 
kallistuskulman ansiosta voit ehkäistä 
pyörien osumisen vetoautoon tarpeesi 
mukaan.

Käytännöllistä muotoiluaSopii asennettavaksi kaikenlaisille aisoille
Sekä Thule Caravan Superb että Thule Caravan Smart on suunniteltu sopimaan 
kaikenlaisille matkailuvaunujen aisoille. Niiden erikoismuotoiltu pyöräalusta ja 
perusrunko avoimella etuosalla mahdollistavat tämän.
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Käytännöllinen ratkaisu

Paras pääsy 
kaasupulloille
Thule kallistuksenrajaus «Tilt-Stop» 
mahdollistaa helpon pääsyn kaasu-
pullokoteloon ja ehkäisee pyörien 
osumisen vetoautoon.

Säädettävä 
kallistuskulma 
mahdollistaa 
suurimman 
kallistuksen 
asettamisen 
pyörätelineelle

        Helppo & turvallinen
Pyörätason kallistuksen lukitusta 
on parannettu. Pyörätason palaut-
taminen alkuasentoon lukitsee sen 
automaattisesti ilman mitään irralli-
sia lukitusosia.

Matala runko

Sähköpyörän kisko

Runkopitimet

1
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Thule Caravan Superb

Suunniteltu sähköavusteisille polkupyörille
Thule Caravan Superb on jo vakiona riittävän 
vahva kahden sähköavusteisen polkupyörän 
kuljetukseen.
Matala pyörätaso tarjoaa paremman painopis-
teen. Se on turvallisempi ajettaessa ja helpommin 
kuormattavissa. 
Varusteet
Vakiovarusteisiin kuuluu:
• Uudet Thule runkopitimet integroiduilla lukoilla
• Säädettävä kallistuskulma Thule Tilt-Stop
• Täysi kallistettavuus myös kuormattuna

Suurin kantavuus

60kg

KUORMAUSTIEDOT
• 2 pyörälle, laajennettavissa 3 pyörälle
• Paino: 9,7 kg
• Suurin kantavuus: 60 kg
• Suurin kantavuus per kisko: 30 kg
• OM 307130
TARKKAILE AISAPAINOA!

KUORMAUSTIEDOT

• 2 pyörälle, ei laajennettavissa
• Paino: 8,9 kg
• Suurin kantavuus: 50 kg
• Suurin kantavuus per kisko: 30 kg
• OM 307129

x2_x3

Kolmas pyöräkisko:
(lisävaruste)
normaali pyörä

Thule Caravan Smart

Turvallinen ja helppo pyörätason lukitus
Turvaa pyörät ja telineen kuljetuksen aikana, Thule 
on kehittänyt uuden innovatiivisen pyörätason 
lukituksen. Kallistettavan alustan automaattinen 
lukitus palautettaessa teline normaaliasentoon, ei 
irrallisia osia - helppo ja kätevä.
Varusteet
Vakiovarusteisiin kuuluu:
• Runkopitimet
• Säädettävä kallistuskulma Thule Tilt-Stop
• Täysi kallistettavuus myös kuormattuna 
Lisävarusteena
• Lukot runkopitimiin

Toinen pyöräkisko:
Normaali pyörä

Ensimmäinen pyöräkisko:
Sähköpyörä / normaali pyörä

Suurin kantavuus

50kg
x2

Toinen pyöräkisko:
Sähköpyörä / normaali pyörä

Ensimmäinen pyöräkisko:
Sähköpyörä / normaali pyörä

Huippuvakaa

Älykkäät ominaisuudet
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Thule Caravan Light

Suurin kantavuus

40kg

Käytännöllinen muotoilu

Kevyt ja yksin-
kertainen
Uusi Thule Caravan Light on kehitet-
ty perustarpeisiin. Uudet vaahtoku-
misuojat estävät pyörien runkojen 
naarmuuntumisen kuljetuksen ai-
kana. Uudet rengas- ja runkohihnat 
helpottavat pyörien kiinnitystä.

x2

KUORMAUSTIEDOT

• 2 pyörälle, ei laajennettavissa
• Paino: 4,7 kg
• Suurin kantavuus: 40 kg
• Suurin kantavuus per kisko: 20 kg
• OM 306598

Uudet rengashihnat

Rungonpidinhihnat

Uudet runko-
pehmikkeet

Osittain kallistettavissa. Pyörät on pois-
tettava ennen kallistusta mentäessä 
kaasupullokotelolle.

Uusi
ergonomia: 
U-muotoiltu 
runko
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Thule EuroClassic G6 LED

Joustava, käytännölli-
nen, turvallinen
EuroClassic G6 sopii kaikenlaisille pyörille ja renkaille. 
Kuormattavuus, jopa 25 kg per pyörä, mahdollistaa myös 
sähköavusteisten pyörien kuljettamisen. Suuri kallistuskul-
ma mahdollistaa suurtenkin takaluukkujen avaamisen, jopa 
telineen ollessa kuormattuna neljällä pyörällä. Rajoitin estää 
pyöriä koskettamasta maata.

TIETOJA

       Jalkakäyttöinen kallistustoiminto

        Suuri kallistuskulma mahdollistaa suurtenkin takaluukkujen avaa-
misen (esimerkiksi VW T5) – jopa neljällä pyörällä kuormattuna, ilman 
pyörien irrotusta

• Kaikki runkopitimet irrotettavissa helpottamaan pyörien kuormausta 
• Räikkäsoljet pitkillä rengashihnoilla helppoon kiinnitykseen
• Suuret runkopitimet pyöreille ja ovaaleille rungoille (22–80 mm)
• Teline lukittuu koukkuun ja pyörät telineeseen.

Suurin kantavuus

51kg 60kg
x2 x3_x4

1

2

1 22

Thule EasyFold

Vähän tilaa, mahdolli-
simman tehokkaasti
Yksinkertaisella kahden vaiheen toiminnolla: asenna teline 
vetokoukkuun ja avaa se – se on valmis käyttöön – kaikki 
tämä hetkessä. Jos säilytys on ongelmasi, Thule EasyFold 
on pienin taitettuna valikoimassamme, joten sen voi varas-
toida hyvin pienessä tilassa. 

TIETOJA

•  Täysin taitettava, kätevä asennus, käsittely ja varastointi
•  Suuri kantavuus mahdollistaa sähköavusteisten pyörien kuljetuksen
•  Rengaskiskojen suuri keskinäinen etäisyys antaa enemmän tilaa pyörien  
 väliin
•  Älykäs jalkapainike mahdollistaa helpon pääsyn tavaratilaan jopa teline  
 kuormattuna
•  Säädettävä yhden käden kiinnitys pienellä voiman tarpeella mahdollis-
 taa telineen helpon asennuksen

Suurin kantavuus

60kg
x2

Thule 
EasyFold
kuljetuslauk-
ku TH 9311

Uusi
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www.thule.com
Lisätietoja pyöräteline-
valikoimastamme...
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Turvallisuus
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Thule turvallisuusratkaisut

Tiedä olevasi turvassa 
Nauti harrasteista etäällä matkailuajoneuvostasi tietäen, että omaisuutesi on suojattu kestävillä, kor-
kealaatuisilla lukoilla - markkinoiden parhailla tuotteilla. 
LISÄTIETOJA – KATSO SIVUT 78 - 79

Saavu ja pysäköi turvallisesti 
Turvallista ajamista ja vakautta Thule tarjoaa mal-
listolla hyvin muotoiltuja lumiketjuja ja ajokiiloja. 
LISÄTIETOJA – KATSO SIVUT 82 - 83

Tavarasi kätevästi saatavilla 
Laajalla tikas- ja askelmavalikoimalla pääsy 
ajoneuvoosi tai sen katolle käy vaivattomasti.  
LISÄTIETOJA – KATSO SIVUT 80 - 81 JA 84
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Thule Lukot

Ole turvassa,
ole vapaa

Thule ovi- ja luukkulukko 
Tämä laadukas lukko on helppo käyttää:
liuuta sitä oikealle tai vasemmalle lukitak-
sesi luukun tai oven. Asennettuna seinän
läpi kiinnityslevyllä ja suojakannella, saat
helposti ja nopeasti lisäsuojaa. Lukko on
helppo asentaa. 

PAKKAUS

•  1 lukon pakkaus: OM 308888
•  3 lukon pakkaus: OM 308890 
 (samalla avaimella)

Thule karmilukko 
Tämä lukko kiinnitetään oven karmiin, mahdollistaen asennuksen myös 
ajoneuvoissa, joissa sisäkiinnityslevylle ei ole tilaa esimerkiksi kalustei-
den takia.

PAKKAUS

•  1 lukon pakkaus: OM 308889
• 3 lukon pakkaus: OM 308891 
 (samalla avaimella)

Thule hyttilukko 
Tämä erittäin turvallinen lukko varmistaa 
paketti- tai retkeilyautosi hytin ovet sisältä. 
Suunniteltu sopimaan Fiat Ducatoon ja 
Ford Transitiin: sen pehmeän kahvan väri 
sopii autosi sisustuksen väriin. 
Sovittimella varustettu malli sopii MB 
Sprinteriin ja Renault Masteriin. 

PAKKAUS

• Ducato - 2 lukkoa: OM 309830
• Sprinter - 2 lukkoa: OM 309831



79

Thule nousukahva turvalukolla 
Tässä tukikahvassa on ainutlaatuinen kaksoislukitustoi-
minto suurimpaan turvallisuuteen: lukitusasennossa se 
estää näkyvästi oven avaamisen. Aukiasennossa se toimii 
tukevana nousukahvana, jonka avulla on helppo
kiivetä matkailuautoon tai -vaunuun.

PAKKAUS

• 1 kappale:  OM 308892

Saatavissa myös:
karmiasennussarja  
• OM 308893                

Thule retkeily-/pakettiautolukko
Tämä korkealaatuinen turvalukko auttaa suo-
jaamaan pari- ja liukuovet. Älykäs ja siisti. Sopii 
kaikkiin paketti- ja retkeilyautoihin. Sopii puskurei-
den ja ovenkahvojen väriin.

PAKKAUS

• 1 lukon pakkaus: OM 309832
• 2 lukon pakkaus: OM 309833 (samalla avaimella)

Thule lukko - sisä- ja ulkokäyttö
Tällä turvalukolla varmistat ovet matkailuajoneuvossasi
sekä sisältä että ulkoa. Kätevä järjestelmä mahdollistaa 
ajoneuvon lukituksen avaimella ulkopuolelta, jolloin se 
voidaan aina avata sisältä ilman avainta.

PAKKAUS

• 1 kappale:  OM 309834
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Kattokiskot ovaaliputkilla  
Vakiopituus 3 metriä, helppo säätää halut-
tuun pituuteen. Lisävaruste: kaksi alumii-
nista poikkiputkea, joiden vakiopituus on 
2,50 m. 

TIETOJA

• Kantavuus: 70 kg

• Alumiinin värinen: OM 307516
• Valkoiseksi maalattu: OM 307511
• Poikkiputket: OM 307499

•  Kattoteline Ducato (ja sisarmallit) retkeily-  
 ja pakettiautoihin (1,50 x 1,50 m) 
 - OM 307504 (alkaen 2006)
 - OM 307503 (2006 saakka)

A       2,50 m           3,00 mB
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Thule tikkaat

Helppo pääsy katolle

Deluxe 
6 askelmaa
tarkoitettu taakse 
asennettavaksi, 
valkoiseksi maala-
tut ovaaliputket
• OM 307496 

5 askelmaa
sisäkäyttöön, 
pyöreät anodisoidut 
putket
• OM 307492

6 askelmaa
tarkoitettu taakse 
asennettavaksi, 
pyöreät anodisoidut 
putket
• OM 307487

4 askelmaa
pakettiautojen taak-
se asennettavaksi, 
pyöreät anodisoidut 
putket 
• OM 307490

SAADAKSESI LISÄTIETOJA OTA YHTEYS 
MATKAILUAJONEUVOMYYJÄÄSI TAI ALAN 
TARVIKELIIKKEESEEN

Deluxe 
11 askelmaa
tarkoitettu taakse 
asennettavaksi, 
valkoiseksi maala-
tut ovaaliputket
• Taitettavat
• OM 307497 

Ducato 
10 askelmaa
tarkoitettu taakse 
asennettavaksi 
Ducato retkeilyautot 
2007 alkaen, pyöreät 
anodisoidut putket
• Taitettavat
• OM 307494 

10 askelmaa
tarkoitettu taakse 
asennettavaksi, 
pyöreät anodisoi-
dut putket
• Taitettavat
• OM 307488  

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut
kiinnikkeet yhdistettynä alumiiniprofiileihin 
tekevät tikkaista todella keveitä ja samalla 
erittäin jämäköitä.

Erittäin kevyttä ja 
jämäkkää

Materiaali
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TÄYDELLINEN YHTEENSOPIVUUSTIETO (AJONEUVO - RENGAS-
KOKO - KETJU) JA MUUT TEKNISET TIEDOT ON SAATAVISSA THU-
LE MATKAILUAJONEUVOVARUSTEIDEN JÄLLEENMYYJÄLTÄ. 

Thule XS-16

Luotettavaa 
turvallisuutta lumella
Helppo asentaa 
Thule patentoidun ulkoisen pikalukitusjärjestelmän ansios-
ta lumiketjut ovat erittäin nopeita asentaa ja irrottaa.

Erittäin luotettavia
Varustettu Thulen patentoidulla automaattisella keskityk-
sellä ja automaattikiristyksellä, jossa mikrosäätö. Tämä 
ketju tarjoaa loistavaa pitoa lumella ja jäällä.

TIETOJA

• Painot 9,35 - 10,69 kg 
• 7 ketjukokoa matkailuautoihin 
• 16 mm lenkkikoko
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Huippuvakautta
Ajokiilamme tarjoavat erittäin suuren
pinta-alan vakauden lisäämiseksi
tehden niistä ihanteellisia leveämmille
renkaille suurimman kantavuuden
ollessa 5 tonnia/sarja.

Kantolaukku
Ajokiilojen mukana toimitetaan käte-
vä kantolaukku, jossa niiden säilyttä-
minen on helppoa ja siistiä.

Thule Ajokiilat

Vakaa tapa
pysäköidä

Käytännöllinen

3 tasoa
44 - 78 - 112 mm
saadaksesi matkailuajoneuvosi juuri 
oikealle tasolle

Valittu parhaiksi ajokiiloiksi:
Reisemobil International
vertailutesti 7/2012

TIETOJA

• 560 x 200 x 150 mm (P x L x K)
• Paino: 1,8 kg per ajokiila
• OM 307617

Karhennettu 
alue tarjoaa 
täydellisen pidon 
renkaan ja kiilan 
välillä
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Korkea laatu
Erittäin jämäkät askelmat on valmis-
tettu aallotetusta anoksoidusta alu-
miinista. Niiden laatu ylittää euroop-
palaisen laatuvaatimuksen EN1646.

Moottoroitu versio
Mukavempaan käyttöön on valittavis-
sa moottoroidut mallit. Ne toimivat
yksinkertaisella käyttökytkimellä, joka
täyttää EMV ja CE normit. Lisävarus-

teena myös automatiikka.

Erittäin turvallisia
Niissä on kytkin kojetauluun asennet-
tavaa varoitusvaloa varten vakiona,
jotta porras ei unohdu auki liikkeelle
lähdettäessä. Ne voidaan varustaa
automaattisella sulkeutumisella virran
kytkennän yhteydessä.

Alumiininen
askelma aukeaa 
käyttökytkimellä

Helppo asen-
taa erilaisilla 
asennussarjoilla, 
myös merkki-
kohtaisia

Thule Askelmat

Helppoa elämää
Käytännöllinen

5 mallia

       LED: paras näkyvyys
Jotta askelmien käyttö olisi vielä turvalli-
sempaa kaikissa oloissa, kaikki moottoroi-
tujen mallien askelmat voidaan varustaa 
LED-valoilla.

3 mallia 12 V moottorilla

2 käsikäyttöistä mallia

• Slide-out 12 V:
400, 550, 700 mm

• 1-askelmainen 12 V: 460, 550 mm

• 2-askelmainen 12V:
380, 440, 500 mm

• Slide-out
 manuaali:
 400 mm

•  Single step 
 manuaali: 
 550 mm

SAADAKSESI LISÄÄ TEKNISIÄ TIETOJA, OTA YHTEYTTÄ THULE 
MATKAILUAJONEUVOVARUSTEIDEN JÄLLEENMYYJÄÄSI

1
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MATERIAALIT

Thule Kattoluukut

Raikasta, terveellistä
ja käytännöllistä

Älykäs ratkaisu

Ihanteellinen vaihto-
ehto ilmastoinnille

SAADAKSESI LISÄÄ TEKNISIÄ TIETOJA, OTA YHTEYTTÄ 
THULE MATKAILUAJONEUVOVARUSTEIDEN JÄLLEENMYYJÄÄSI.

Turvallisuus
Sen lisäksi, että Thule tuulettimessa on 12
nopeutta (6 imu ja 6 puhallus), siinä on 
myös virransäästötoiminto, tehotuuletus, 
ylijännitesuoja, suoja väärää napaisuutta 
sekä moottorin jumiutumista vastaan.

Paino
• 3,0 - 4,5 kg
Kaikki materiaalit ovat iskun- ja säänkestä-
vää muovia. 

Hyönteisverkko
Thule Kattoluukussa on irrotettava hyön-
teisverkko vakiovarusteena pitämään 
hyönteiset ja roskat ulkona. Se on helppo 
puhdistaa. 

Ilmanvaihto: Thule Kattoluukku
varustettuna 12 V tuulettimella
Tarjoaa raitista ilmaa ja tuuletusta
hetkessä. Helppokäyttöisestä ohjaus-
paneelista voit painalluksilla ohjata
tuuletusnopeutta ja -suuntaa. Lisäksi 
tuuletin on hiljainen ja sen virrankulu-
tus on erittäin pieni.

Luonnollista ilmanvaihtoa: käytä
Thule Kattoluukkua ikkunana
Aerodynaamisen muotoilun ansiosta
spoileria ei tarvita. Kattoluukku 
asennetaan erikoiskiinnikkeillä, joten 
kattoon ei tarvitse porata reikiä asen-
nusaukkoa lukuunottamatta. 

• Ulkomitat: 47,2 x 45,9 cm
• Asennusreiän koko : 40 x 40 cm

2

Valkoinen Läpikuultava Kirkas

47.2cm

45.9cm

40cm
40cm

1
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