
Riittää, kun vain 
nautit matkastasi.
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Kaikki, mitä tiedämme, 
on miten.
Missä ja milloin, 
riippuu sinusta.
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Tila

Nauti yksityisyydestäsi
Oma alueesi ajoneuvosi ympärillä on 
erittäin tärkeää. Haluatpa täydellistä 
yksityisyyttä tai vain avoimen katoksen, 
tuotteemme on suunniteltu täyttämään 
tarpeesi turvallisesti, helposti ja tyylik-
käästi.

Tila
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Laajenna 
oleskelu-
tilaasi

Thule_Tilaratkaisut
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Luo oma tilasi
Laaja koko- ja mallivalikoima, laaduk-
kaat materiaalit sekä innovatiiviset 
toiminnot mahdollistavat suojautumi-
sen auringon paahteelta ja sateelta, 
kun haluat nauttia ulkoilmasta.
Lisätietoja – sivut 9 - 25

Lisää mukavuutta
Markiiseihin voi helposti lisätä laajan 
valikoiman lisätarvikkeita lisämään 
mukavuutta, turvallisuutta ja yksityi-
syyttä. Tuotteista mainittakoon au-
rinko- ja sadesuojat sekä markiisien 
pingotusvarret.
Lisätietoja – sivut 27 - 31

Lisää kokonainen 
olohuone
Telttamme tarjoavat avoimen tilan tun-
tua parantaen samalla turvallisuutta ja 
yksityisyyttä.
Ne ovat lisäksi äärimmäisen mukautu-
via, vakaita ja vankkoja. Korkealaatui-
simmat valmistusmateriaalit tarjoavat 
maksimaalisen nautinnon.
Lisätietoja – sivut 33 - 39
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Markiisit
Thule Omnistor
Tukevat profi ilit, huippuluokan PVC-kankaat, patentoidut lukot, optimaalinen 
tuulivastus, erittäin kevyt avaus ja sulkeminen... Kaikki Thule markiisit on val-
mistettu korkean teknologian materiaaleista päivittäiseen mukavaan ja help-
poon käyttöön.
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Katso  lisätietoja 
älypuhelimellasi

Millainen ajoneu-
vo sinulla on?
 
Matkailuauto tai -vaunu, paketti- tai 

retkeilyauto, SUV... millainen autosi 

tyyppi tai paino onkin, Thulen laaja 

valikoima markiiseja tarjoaa juuri 

oikean ratkaisun täyttämään tarpeesi 

ja vaatimuksesi. Oma Thule matkai-

luajoneuvotuotteiden jälleenmyyjäsi 

auttaa löytämään parhaiten sopivan 

tuotteen sinulle.

Mitkä ovat asen-
nusvaatimukset?
 

Seinään vai katolle, kiskoasennuk-

seen, erityinen ikkunamalli, moottoritu 

vai käsikäyttöinen... ajoneuvosi mallin 

ja käyttötarpeesi mukaan löydät 

sopivimman ratkaisun laajasta valikoi-

mastamme.

Mikä on tyylisi?
 

Nyt kun olet kartoittanut tarpeesi, on 

aika miettiä toiveitasi. Sopiakseen täy-

dellisesti nykyaikaisen matkailuauton 

ulkonäköön, kustakin markiisista on 

saatavilla useita versioita, joihin voit 

tutustua tässä luettelossa. 

Valinta on sinun. 

Katso kunkin markiisin 
ominaisuudet
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Saadaksesi lisätietoja markiisin asennuksesta, käänny Thule matkailuautovarustekauppiaan puoleen.

1. 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 ajoneuvovaurioiden 
riskiä.

2. Joustinvarret
Jämäkät joustin(pingotus-)varret pitävät markii-
sikankaan jämäkästi tiukalla. Ne myöskin paran-
tavat tuulikestävyyttä turvallisempaan käyttöön.

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

Katso lisätietoja 
älypuhelimellasi
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Korkean tekno-
logian nautinto

Thule Markiisien osaaminen

Tarkkaan tutkittu
Tuotekehitysosastomme etsii jatku-
vasti uusia innovaatioita auttaakseen 
sinua nauttimaan matkastasi. Tulok-
sena kehitämme jatkuvasti markki-
noilla ainutlaatuisia ominaisuuksia.

Aina innovatiivisia
Älykäs markiisivalikoimamme on hel-
pottanut miljoonien matkailuajoneuvol-
la liikkuvien henkilöiden mahdollisuutta 
viettää huoletonta lomaa.
Kehitämme jatkuvasti turvallisempia, 
helpompia ja nopeampia ratkaisuja 
parantaaksemme kokemuksiasi.

Taitavasti suunniteltuja
Tuotteemme erottuvat taitavasta 
suunnittelusta, jossa ulkonäkö ja toi-
minnallisuus voivat tarjota sinulle suu-
rinta iloa ja mukavuutta. Avaaminen 
ja sulkeminen käy käden käänteessä 
teleskooppiveivillä tai moottorilla. 
Lisäksi kaikki mekaniikka on asen-
nettu markiisin vasempaan päähän 
suojamaan niitä ajoviiman lialta, kuten 
pöly, maantiesuola...

5

TÜV Rheinland on johtava tuotetestauksen 
ja sertifi kaattien tarjoaja maailmanlaajuisilla 
markkinoilla. TÜV Rheinland asiantuntijat todis-
tavat turvallisuuden ja laadun.

11Markiisit

4. Vedenpitävät liitokset
Kangas on valmistettu yhdestä palasta, johon 
on hitsattu asennusnauhat markiisirullaan ja 
etuprofi iliin asennusta varten. Tämä mahdol-
listaa täydellisen vesitiiviyden ja pitkäikäisen 
markiisin.

5. Tukijalat
Optimaaliseen turvallisuuteen maastonmuo-
doista huolimatta, tämä innovatiivinen tukijalka 
mahdollistaa erinomaisen vakauden. Täyden-
nettynä maakiiloilla se suojaa markiisia tuulta 
vastaan.

6. 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.

Valittu parhaaksi 
markiisimerkiksi 
jo vuosien ajan
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Valitse
viimeistely

Thule_Markiisien materiaalit

Kotelovärit
A. Kerman valkoinen
B. Anodisoitu (hopea)
C. Antrasiitti (musta)
D. Valkoinen

A

C

D

B

Kun puhutaan laadusta ja turvallisuu-
desta, ei ole olemassa kompromis-
seja...
Kaikki Thule Omnistor markiisit val-
mistetaan tukevista ja vakaista alumii-
niprofi ileista, jotka takaavat pitkäikäi-

sen turvallisuuden ja luotettavuuden. 
Markiisimme testataan äärimmäisissä 
oloissa varmistaaksemme niiden 
toiminnan täyttävän nykyiset vaati-
mukset.

Korkealaatuiset kotelot

Valitse sinulle sopivin markiisikotelon ja kankaan väri  - katso sivut 15 - 25



Kankaan pinnoite ei ole vain hyvin 
suojattu naarmuuntumista ja haalis-
tumista vastaan, vaan se on suojattu 
myös UV- ja lämpösäteilyä vastaan. UVSUOJATTU

KUVIOKANGAS

31

03

32

04 22

13

Markiisien 
kangasvärit
31. Mystic grey
32. Sapphire blue
03. Blue sky
04. Alaska grey
22. Uni grey

Ikkunakangas Thule 
seinissä ja Thule 
Tuuliaidassa
13. Screen

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

Markiisikankaat

1. PVC kankaan päälikerros on naar-

muuntumatonta ja haalistumatonta

2. Vinyyli, jossa maalattu kuviointi

3. Vahva polyesteriharso

4. Vinyyli, jossa maalattu kuviointi

1. PVC kankaan päälikerros on naar-

muuntumatonta ja haalistumatonta

Markiisit 13

Valitse sinulle sopivin markiisikotelon ja kankaan väri  - katso sivut 15 - 25
Kunkin markiisin valittavissa olevat kangasvärit on esitelty markiisien tiedoissa  - katso 
sivut 15 - 25

1

2

3

4
5
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Thule Omnistor 8000

Teknologiajohtaja
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 turvatekijää on lisätty estä-
mään markiisin aukeaminen ajon aikana sekä mahdollisuus sulkea markiisi manuaalisesti sähkön puuttuessa. 

SEINÄASENNUS

www.kaha.fi  | www.thule.fi 



Suojattua lisätilaa jopa:

m216

Suurin seinäasenteinen markiisi 
markkinoilla, peitto jopa:

5,80
2,75m

x

PingotustukiJoustinvarsi

Kotelo - Anodisoitu pintaVesikouru

Markiisit 15

Helppo puhdistaa
Thule Omnistor 8000 markiisissa on 
vakiona vesikouru. Tämä on kätevä 
sateella. Suosittelemme lisäksi kan-
kaan pesua kerran kaksi vuodessa 
PVC Cleaner -pesuaineella.

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

3,50 m 2,50 m 38,0 kg

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

4,50 m 2,75 m 44,6 kg

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

5,50 m 2,75 m 51,8 kg

6,00 m 2,75 m 55,4 kg

Pituus**       Peitto**       Paino         
Kotelovärit

Anodisoitu
(hopea)

Valkoinen Kerman 
valkoinen

Uusi
Kangasvärit

22* 03* 04* 32* 31*

*Varmista kangasvärin saatavuus omalta Thule matkailuajoneuvovarusteiden jälleenmyyjältä.
**Markiisin pituus taulukossa kotelon pituus, kangas noin 20 cm kapeampi. Peitto kotelon takareunasta etuprofi ilin etureunaan.

Tarjoamme lisäksi

• Lisävarusteet: 
• Thule Tuuliaita sivu 27
• Thule Sade- ja aurinkosuojat sivu 29
• Thule LED - ja muut varusteet sivu 31

• Teltat: 
• Thule Safari Panorama sivu 35
• Thule Safari Residence sivu 37

• Moottori- vai käsikäyttö:
• Valitse halutessasi moottoroitu markiisi
• Varusta käsikäyttöinen markiisi jälki-

asenteisella moottorisarjalla, Thule Omnis-
tor 8000 (+2kg)

www.kaha.fi  | www.thule.fi 



Thule kaksoislukitusKotelo - Anodisoitu (hopea) viimeistely



Markiisit 17

Vesikouru

SEINÄASENNUS

Thule Omnistor 5003

Ikuinen klassikko

7 pituutta, peitto 1,90-2,50 m

1,95 4,55m-

1,90 m 1,90 m 15,0 kg

2,30 m 1.80 m 18,0 kg

2,60 m 2,00 m 20,0 kg

3,00 m 2,50 m 23,0 kg

3,50 m 2,50 m 26,0 kg

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

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

Pituus**      Peitto** Paino         

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

Erittäin turvallinen
Ainutlaatuinen Thule kaksoislukitus-
järjestelmä varmistaa automaattisesti 
etuprofi ilin lukituksen markiisikoteloon 
markiisin ollessa suljettuna. Tämä 
turvallisuusvaruste ehkäisee markiisin 
avautumisen liikkeellä ollessa.

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 -markiisipe-
suaineella.

Laaja kokovalikoima

Kotelovärit

Anodisoitu 
(hopea)

Valkoinen Antrasiitti 
(musta)

Uusi

Kangasvärit

22* 03* 04* 32* 31*

Tarjoamme lisäksi

• Lisävarusteet: 
• Thule Tuuliaita sivu 27
• Thule Sade- ja aurinkosuojat sivu 29
• Thule LED - ja muut varusteet sivu 31

• Teltat: 
• Thule Safari Panorama sivu 35
• Thule Safari Residence sivu 37

*Varmista kangasvärin saatavuus omalta Thule matkailuajoneuvovarusteiden 
jälleenmyyjältä.

**Markiisin pituus taulukossa kotelon pituus, kangas noin 20 cm kapeampi. 
Peitto kotelon takareunasta etuprofi ilin etureunaan.

www.kaha.fi  | www.thule.fi 



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.

Älykkäitä innovaatioita 
Uutta muotoilua: Ovaalit tukijalat
kääntyvät alas pystysuoraan vä-
hentäen ajoneuvon seinien vaurioitu-
misen riskiä.

Vedenpitävät liitokset
Kangas on valmistettu yhdestä 
palasta, johon on hitsattu asennus-
nauhat markiisirullaan ja etuprofi iliin 
asennusta varten. Tämä mahdollistaa 
täydellisen vesitiiviyden ja pitkäikäisen 
markiisin.

Optimaalinen sulkeutuminen
Ainutlaatuinen uusi Thule kotelon 
säätöjärjestelmä tarkoittaa markiisin 
täydellistä sulkeutumista jopa vuosien 
käytön jälkeen.

Kevyt

19,6kg
 3,00 m pituus, 2,50 m peitto

Tarjoamme lisäksi
• Lisävarusteet: 

• Thule Tuuliaita sivu 27
• Thule Sade- ja aurinkosuojat sivu 29
• Thule LED - ja muut varusteet sivu 31

• Teltat: 
• Thule Safari Residence sivu 37

SEINÄASENTEINEN

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

3,00 m 2,50 m 19,6 kg

3,50 m 2,50 m 21,6 kg

4,00 m 2,50 m 25,6 kg

4,50 m 2,50 m 27,8 kg

Pituus**        Peitto**     Paino         

Jalat avautuvat 
pystysuoraan

Thule
kotelon
säätösysteemi

*Varmista kangasvärin saatavuus omalta Thule matkailuajoneuvovarusteiden jälleenmyyjältä.
**Markiisin pituus taulukossa kotelon pituus, kangas noin 20 cm kapeampi. Peitto kotelon takareunasta etuprofi ilin etureunaan.

32* 31*

Kotelovärit ja
kangasvärit

Anodisoitu
(hopea)

Valkoinen

www.kaha.fi  | www.thule.fi 



Markiisit 19

Thule Omnistor 5102

Suunniteltu VW 
T5 Transporteriin

Täydellinen sopivuus

Täydellinen koko VW T5 Transporteriin: 
2,60 m pituus ja 2,00 metrin peitto

m2.60 2x
SEINÄASENTEINEN

2,60 m 2,00 m 19,8 kg

Pituus** Peitto**     Paino         

Helppo asentaa 
Thule Omnistor 5102 ainutlaatuinen 
Quick In-out -pikakiinnitysjärjes-
telmä sopii täydellisesti kaupunkiasu-
miseen. Asenna ja irrota hetkessä, 
niin usein kuin haluat. Kysy lisää VW 
kauppiaaltasi tai Thule matkailuauto-
varusteiden jälleenmyyjältä.

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

Lisää tilaa
Thule on kehittänyt jämäkän teltan
(Thule Safari Residence) käytettä-
väksi 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.

Tarjoamme lisäksi
• Lisävarusteet: 

• Thule Tuuliaita sivu 27
• Thule Sade- ja aurinkosuojat sivu 29
• Thule LED - ja muut varusteet sivu 31

• Teltat: 
• Thule Safari Residence erikoismalli 

VW T5 sivu 37

31*

Kotelo- ja
kangasvärit

Antrasiitti 
(musta)

Uusi

Vaalean-
harmaa 

*Varmista kangasvärin saatavuus omalta Thule 
matkailuajoneuvovarusteiden jälleenmyyjältä.
**Markiisin pituus taulukossa kotelon pituus, 

kangas noin 20 cm kapeampi. Peitto kotelon 
takareunasta etuprofi ilin etureunaan.
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Helppo asentaa: rullaa markiisi auki, jalat ja pingotusvarret on integroitu markiisi-
kangasrullaan

Quick Release -pikakiinnitys: helppoa ja turvallista, jalat 
aukeavat vain halutessa, ei vahingon vaaraa

www.kaha.fi  | www.thule.fi 



Markiisit 21

Thule Omnistor Caravan Style
valkoisessa pussissa.

*Varmista kangasvärin saatavuus omalta Thule matkailuajoneuvovarusteiden jälleenmyyjältä.
**Markiisin pituus taulukossa kotelon pituus, kangas noin 20 cm kapeampi. 

Peitto kotelon takareunasta etuprofi ilin etureunaan.

Thule Omnistor Caravan Style

Helppokäyttöinen 
ja kompakti

Helppo asentaa 
Thule Omnistor Caravan Style
on helppo asentaa ja rullata mat-
kustuskuntoon. Markiisipussi liuu-
tetaan yksinkertaisesti telttauraan ja 
2 lukkopalaa (vakiona) asennetaan 
estämään markiisin liukuminen uras-
sa asennuksen jälkeen.

Erittäin kompakti
Pingotusvarret ja tukijalat on valmis-

tettu tukevasta ja korkealaatuisesta 
alumiinista suurimman vakauden 
takaamiseksi. Molemmat on integoitu 
kangasrullaan, joten markiisi mahtuu 
pieneen pussiin.

Vastinetta rahalle
Markiisi on kehitetty Thulen korkeiden 
laatustandardien mukaan ja se sopii 
myös pienen budjetin karavaanareille.

TELTTAURAAN

Paino alkaen 

7,5 kg - 14,5 kg

Tarjoamme lisäksi
• Lisävarusteet: 

• Thule Tuuliaita sivu 27
• Thule Sade- ja aurinkosuojat sivu 29
• Thule LED - ja muut varusteet sivu 31

• Teltat: 
• Thule Safari Style sivu 39

7,5kg

2,60 m 2,20 m 8,5 kg

3,00 m 2,30 m 9,5 kg

3,50 m 2,30 m 11,0 kg

4,00 m 2,30 m 13,0 kg

4,50 m 2,30 m 14,5 kg

Pituus**        Peitto**   Paino         

Kangasvärit

03* 04*

2,30 m 2,20 m 7,5 kg
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Thule Omnistor 9200

Erittäin suuri peitto todella 
suuriin ajoneuvoihin

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

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

Helppo ja turvallinen
230 VAC moottori kauko-ohjauksella 
auttaa avaamaan ja sulkemaan mar-
kiisin 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 markii-
sin.

Täydellinen pingotus  
Jämäkät joustinvarret varmistavat 
markiisikankaan täydellisen pingot-
tumisen.
Ne lisäävät myös kestävyyttä tuu-
likuormaa vastaan turvallisuuden 
lisäämiseksi. Joustinvarsiin, joissa on 
kaksinkertaiset teräsvaijerit,
on integroitu lukittavat pingotusvarret 
kankaan pingotukseen sade- ja tuuli-
vaurioiden ehkäisemiseksi.

KATTOASENTEINEN

Uusi
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Suurin peitto

6,0 m pituus 3,0 m peitto, tai
valitse 4 muusta koosta.

Peitto
3m

Pituus
5,80 m

4,00 m 3,00 m 41,0 kg

4,50 m 3,00 m 44,5 kg

5,00 m 3,00 m 48,0 kg

5,50 m 3,00 m 51,5 kg

6,00 m 3,00 m 55,0 kg

Pituus**      Peitto** Paino 

Markiisikotelo - Anodisoitu (hopea) 
viimeistely

Integroidut pingotusvarret joustinvarsissa

3 5.80mx

*Varmista kangasvärin saatavuus omalta Thule matkailuajoneuvovarusteiden jälleenmyyjältä.

**Markiisin pituus taulukossa kotelon pituus, kangas noin 20 cm kapeampi. Peitto kotelon takareunasta etuprofi ilin etureunaan.

Kangasvärit

22* 03* 04* 32* 31*

Kotelovärit

Anodisoitu 
(hopea)

Valkoinen Kerman 
valkoinen

Tarjoamme lisäksi
• Lisävarusteet: 

• Thule Tuuliaita sivu 27
• Thule Sade- ja aurinkosuojat sivu 29
• Thule LED - ja muut varusteet sivu 31• Teltat: 
• Thule Safari Panorama sivu 35
• Thule Safari Residence sivu 37• Moottori- vai käsikäyttö:
•  Valitse halutessasi moottoroitu markiisi
• Varusta käsikäyttöinen markiisi jälki-

asenteisella moottorisarjalla, Thule 
Omnistor 9200 (+ 2 kg).
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Thule Omnistor 6200

Yleismallinen 
kattomarkiisi

2,60 m 2,00 m 19,6 kg

3,00 m 2,50 m 23,0 kg

3,25 m 2,50 m 24,0 kg

3,50 m 2,50 m 25,4 kg

3,75 m 2,50 m 27,0 kg

4,00 m 2,50 m 29,0 kg

4,50 m 2,50 m 31,9 kg

Pituus** Peitto** Paino 

Suurin joustavuus 
Thule Omnistor 6200 on suunniteltu 
yhdessä laajan sovitevalikoiman 
kanssa sopimaan kainkentyyppisiin 
ajoneuvoihin, erityisesti pakettiautoi-
hin. Sen pituudet 2,60-4,50 metriä 
sopivat suurimpaan osaan ajoneu-
voja.

Kevyempi
Jotta katettaisiin markkinoiden tar-
peet, Thule julkaisee kevyemmän 
markiisisarjan.
Thule Omnistor 6200 on jopa 20% 
edeltäjäänsä kevyempi ilman komp-
romisseja turvallisuuden ja laadun 
suhteen.

Nerokas ratkaisu
Valitsemalla kattoasenteisen markiisin 
matkailuvaunuun tämä täydellinen 
ratkaisu pitää telttauran vapaana 
muuhun käyttöön (esim. talviteltta). 

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

Säädettävä aukeamiskulma
Säätämällä aukeamiskulma halutuksi, 
markiisi voidaan avata tai sulkea jopa 
silloin, kun liukuovi on auki pakettiau-
tossa.

Tarjoamme lisäksi
• Lisävarusteet: 

• Thule Tuuliaita sivu 27
• Thule Sade- ja aurinkosuojat sivu 29
• Thule LED - ja muut varusteet sivu 31

• Teltat: 
• Thule Safari Panorama sivu 35
• Thule Safari Residence sivu 37

Laaja kokovalikoima  

Peitto Pituus

2,50 4,50mx

Thule LED valot

*Varmista kangasvärin saatavuus omalta Thule matkailuajoneuvovarusteiden jälleenmyyjältä.
**Markiisin pituus taulukossa kotelon pituus, kangas noin 20 cm kapeampi. Peitto kotelon 
takareunasta etuprofi ilin etureunaan.

KATTOASENTEINEN

Uusi

Kotelovärit

Anodisoitu 
(hopea)

Valkoinen Antrasiitti 
(musta)

Kangasvärit

22* 03* 04* 32* 31*
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Älykäs innovaatio (1)
Thule Mikro -ilmakangas päästää 
valon ja tuulenvireen läpi pitäen kovan 
tuulen poissa. Samalla se tarjoaa yk-
sityisyyttä näkösuojana. Se mahdol-
listaa kankaan hengittämisen, mutta 
on tarpeeksi vahva estääkseen tuulen 
aiheuttamat ongelmat.

Helppo säilyttää
Thule Tuuliaita toimitetaan kätevässä 
laukussa, jossa se on helppo säilyt-
tää pienessä tilassa.

Monipuolinen asennettavuus
Thule Tuuliaita on nopea asentaa sen 
automaattisen jousikuormitteisen 
rullan ansiosta. Se voidaan kiinnittää 
ajoneuvoon seinäkiinnikkeeseen tai 
telttauraan. Avaa rulla ja kiinnitä tuuli-
aita joko markiisin jalkaan (katso kuva) 
tai vapaasti seisovana mukana toimite-
tuilla harusnaruilla ja maakiiloilla.

Thule Tuuliaita

Hieman enemmän 
yksityisyyttä

Rullaa sisään/ulos
Tämä ainutlaatuinen 
automaattinen systeemi 
tarjoaa vaivattoman 
Tuuliaidan avaamisen ja 
sulkemisen.

Sopii kaikkiin ajo-
neuvoihin ja Thule 
Omnistor markiisei-
hin

Uusi

Koko ja paino
• Kokonaiskorkeus: 1,55 m
• Kankaan korkeus: 1,90 m
• Pituus: jopa 3 m
• Paino: 4,5 kg

Kankaan rakenne ja väri

 1

13*
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Thule Lisäseinät

Suojaa säältä

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww .ka.ka.ka.kakakakaaha.ha.haha.haaaa fifififi fi fi fi fififi | w| w| w| w| w| w| wwwwww.ww.ww.wwwwwwwwww.w.thuthuthuthuthuthuthuthule.le.le.le.le.e.e.e...fififi fi fi fifi fififi



29Suojaseinät

Luo varjoa ja suojaa sateelta.
Sade- ja aurinkosuoja liuutetaan nopeasti ja helposti mar-
kiisin etuprofi ilin uraan antamaan täydellinen suoja sateelta 
ja auringon paahteelta.
• Korkeus: 1,90 m
• Saatavissa 6 pituutta  2,40-4,80 m 

Thule Sade- ja aurinkosuoja / eteen 

Suojaa sateelta, mutta ei pimennä.
Tämä suojaa sinut sateelta kuitenkaan pimentämättä 
matkailuajoneuvosi edustaa. Suurella ikkunalla varustettu 
seinä toimitetaan pingotusvarren kanssa, jolla seinä on 
helppo asentaa markiisikotelon ja etuprofi ilin väliin. 
• Peitto 2,00 - 2,75 m
• Saatavissa 4 korkeutta: Pieni (1,90 - 2,14 m) - Keskikoko (2,15 - 

2,39 m) - Suuri (2,40 - 2,64 m) ja XL (2,65 - 2,90 m)

Thule Sadesuoja / sivuun

Päästä tuulenvire, estä auringon paahde.
Tämä ihanteellinen ratkaisu pitää ajoneuvosi viileämpä-
nä - Mikro-ilmakangas päästää valon ja tuulenvireen läpi. 
Asennetaan yksinkertaisesti liuuttamalla markiisin etupro-
fi ilin uraan. 
• Korkeus: 1,90 m
• Saatavissa 6 pituutta  2,40-4,80 m

Thule Aurinkosuoja / eteen

Pitää ajoneuvosi viileänä.
Tämä aurinkosivuseinä toimitetaan pingotusvarrella, jonka 
avulla asentaminen markiisin etuprofi ilin ja markiisikotelon 
väliin on nopeaa ja helppoa. Valmistettu Mikro-ilmakan-
kaasta, joka suojaa auringon paahteelta päästäen vienon 
tuulenvireen ja valon läpi.
• Peitto 2,50 - 2,75 m
• Saatavissa 2 korkeutta: Keskikoko (2,20 - 2,39 m) ja Suuri (2,40 - 

2,60 m)

Thule Aurinkosuoja / sivuun
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Thule Markiisien Lisävarusteet

Kaikki on yksityiskohdissa
Thule LED - valonauhat
Pitkäikäiset LED valonauhat tarjoavat 
tehokkaan valaistuksen (60 Teho-LEDiä 
metrillä) ja vesitiiviin ratkaisun (IP66). 
LED-nauha voidaan helposti ja joustavas-
ti lyhentää (5 cm välein). Toimitetaan 3M 
teipillä, joka tarttuu useimpiin normaalei-
hin pintoihin. 
• Saatavissa eri pituuksia: 4, 5 ja 6 m
• Jännite: 12 VDC
• Virrankulutus: 340-380 mA per metri

Thule Myrskysarja
Tämä myrskysarja estää markii-
sin ja etuteltan lentämistä tuulen 
mukana. Se asennetaan joustin-
varsien ylitse markiisin etuprofi i-
liin. Sopii erityisesti Caravan Style 
pussimarkiisiin. 

Thule Myrskysarja koukuilla
Ehkäisemään markiisin ja/tai 
seinäsarjan vahingoittumista 
kovassa tuulessa. Sarja kiinnite-
tään tukijalkojen yläpäässä oleviin 
reikiin helposti. Voidaan käyttää 
Safari telttojen ja sivuseinien 
kanssa.
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31Markiisit

Yleismallinen pingotusvarsi
Varmista markiisisi jopa kovalla tuu-
lella tällä alumiinisella suoralla lisätuki-
varrella teleskooppiputkella.
• Markiiseille, joiden peitto on 2,25-2,75 m

• Markiiseille, joiden peitto on 2,50-3,00 m

Tiivistekumi
Varmistaa tiiviyden ajoneuvon ja 

markiisin (5- ja 8-sarja) välissä käytet-
täessä tasokiinnikkeitä. Integroidulla 
vesikourulla. Täydellinen varuste sei-

näasenteisiin markiiseihin.
• Pieni: 5 cm - Suuri: 8 cm
• Saatavissa 4 tai 30 m pituisena

EPDM-kumilista 
Peittää raon ajoneuvon ja markiisin 
(6-sarja) välissä. Valmistettu mustasta 
tiiviistä EPDM-kumista. Kahden
kappaleen pakkauksessa, á pituus 
2 m.
• Pituus : 2 x 2 m

• Paksuus: 25 mm

Vesikouru
Monikäyttöinen itseliimautuva vesiko-
uru. Sopii useimpiin matkailuajoneu-
voihin.
• Saatavissa 3 kokoa: 3,50 m - 5,50 m - 
 30 m

Kaareva pingotusvarsi
Tämä kaareva teleskooppivarrella 
varustettu alumiininen lisätukivarsi 

tekee olosi turvalliseksi, myös rankan 
sateen aikana vesi valuu pois markii-

silta tehokkaasti.
• Markiiseille, joiden peitto on 2,25-2,75 m 

ja pituus 3,50 m tai enemmän

• Markiiseille, joiden peitto on 2,50-3,00 m
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Teltat
Thule Safari
Monipuolinen valikoima tarjoaa ratkaisun, joka sopii kaikkiin toiveisiin. Suuret ik-
kunapinnat, ääretön vakaus, optimaalinen tuulen- ja sateensuoja, korkealaatui-
set kankaat ja monenlaiset optiot oven sijainnille, tekevät Thule Safari teltoista 
täydellisen olohuoneen hyvillä maisemilla olitpa missä hyvänsä.
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Helppo
pystyttää
 

Thule Safari valikoima sopii täydelli-

sesti Thule Omnistor markiiseihin.

Helppo asentaa, markiisi muuttuu 

teltan katoksi, nopeampaa koota, 

kuin perinteinen etuteltta.

Huippuluotettava
 

Thule teltta koostuu kolmesta panee-

lista: 2 sivuseinää ja 1 etuseinä,

jotka kaikki liitetään markiisiin.

Sivuseinät tiivistyvät myös ajoneuvon 

seinää vasten.

Etuseinä liuutetaan markiisin etuprofi i-

liin, jolloin saadaan aikaan vedenpitä-

vä lisätila matkailuajoneuvon eteen.

Täydellistä 
joustavuutta
 

Koska kyseessä on moduulirakenne 

kolmella seinällä, Thule Safari tarjoaa 

mahdollisuuden käyttää seiniä erik-

seen sade- tai aurinkosuojana. On 

helppo ja nopea asentaa 1 sivuseinä 

etuseinän kanssa tai ilman tai täydel-

linen etuteltta, tilaisuuden ja tarpeen 

mukaan. 

Katso kunkin teltan mallikohtai-
set tiedot
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Hyödyt

Modulaarinen
Ilmastoitu
Muotoiltu

100%

Thule Safari Panorama

Huippumukavuutta,
älykkäitä innovaatioita

Kankaan materiaali
AIRTEX® on 100% polyesterikan-
gas, päällystetty toiselta puolelta 
akrylaatilla ja lopuksi kyllästetty Tef-
lonilla®. Pinnassa on käsittely, joka 
ehkäisee myös sienien ja homeen 
kehitystä. Kangas ei ime itseensä 
kosteutta ja on siten optimaalisen 
vesitiivis. Se vaatii hyvin vähän hoitoa 
ja on pestävissä.

Mukautuva 
Jotta tilantarpeesi täyttyisi, Thule 
Safari Panorama:ssa on suuremmat 
ikkunat kaikissa seinissä, joista voit 
nauttia ympäröivästä luonnosta ja saat 
enemmän valoa telttaan. Voit myös 
irrottaa etuikkunat kokonaan tai avata 
ne pystysuunnassa oveksi tai vaaka-
suoraan päästääksesi raikkaan ilman 
sisälle telttaan. 

Helppo asentaa ja
äärimmäinen jämäkkyys
Tämä teltta tarjoaa äärimmäisen suu-
ren vakauden ollen kuitenkin nopea ja 
helppo asentaa: etuseinä liuutetaan 
yksinkertaisesti markiisin etuprofi ilin 
uraan. Profi ilikiskot varmistavat tiive-
yden markiisikankaan ja sivuseinän 
välillä. Etu- ja sivuseinä liitetään toisiin-
sa jämäkällä vetoketjulla helposti.

Ilmanvaihtoventtiili sivulla

Uusi

Palkittua muotoilua
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Teltat 35

Älykäs viimeistelymahdollisuus
Tee koristeellinen vaikutelma lisäämällä joko 
tumman siniset tai tumman harmaat verhot 
(lisävaruste).

Sopii: Thule Omnistor
• 8000 - 5003 - 5002 - 5500 
• 9200 - 6200 - 6900 - 6002
Markiisit 3 - 6 m, joiden asennuskorkeus on 
2,30 - 2,60 m

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

Keskikoko 2,30 m  >  2,45 m

Suuri 2,45 m  >  2,60 m

Malli       A - Asennuskorkeus

Muotoilun yksityiskohtia
Etuseinä peittää tukijalat, jotta ulkonä-
kö olisi täydellinen.
Muotoilun yksityiskohdat ovat tark-
kaan harkittuja.

Tehokkaampi ilmanvaihto
Teltassa on ilmanvaihtoaukot molem-
missa päissä, jolla taataan tehokas 
ilmanvaihto, kun teltan ovi on suljettu. 
Sen lisäksi molemmissa sivuseinissä 
on hyönteisverkolliset ikkunat.

1 - Thule Omnistor markiisi     2 - Sivuikkunat on varustettu hyönteisverkoilla
3 - Etupaneeli ovella oikealla ja vasemmalla    4 - Etuikkunoiden avausmahdollisuus lisää 
mukautuvuutta

1

23

4
4

A

Kangas

Musta Hopea Valkoinen
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Thule Safari Residence G2

Todellinen olo-
huone ulkona

Laadukas muotoilu
Suuret ikkunat antavat enemmän 
valoa ja tilantuntua. Tukeva modulaa-
rinen rakenne mahdollistaa optimaali-
sen nautinnon ja rentoutumisen.

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

Helppo asentaa
Tämä teltta on erittäin vakaa, mutta 
kuitenkin nopea ja helppo koota: 
etupaneeli liuutetaan yksinkertaisesti 
markiisin etuprofi ilin uraan ja liitosp-
rofi ilit varmistavat liitoksen markiisi-
kankaan ja sivuseinän välillä. Etu- ja 
sivuseinät yhdistetään jämäkällä 
kaksoisprofi ililla.

Oleskelutilaa jopa:

Paino 3,00 m teltalle, keskikoko:  27,50 kg
Paino 6,00 m teltalle, XL:  34,00 kg

Pieni 2,15 m  >  2,30 m

Keskikoko 2,30 m  >  2,45 m

Suuri 2,45 m  >  2,60 m

X-suuri 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

17.4m2

Sivuikkunat 
avattavissa 
kokonaan, 
suojattu hyön-
teisverkolla.

Liitosprofi ili

Thule Omnistor markiisi

Etuseinä voi-
daan rullata 
kokonaan 
auki.
Saatavissa 
oikealla tai 
vasemmalla 
olevalla ovella.

A

Kangas

Tumman 
harmaa

Vaalean 
harmaa

Älykäs viimeistelymahdollisuus
Tee koristeellinen vaikutelma lisäämällä joko 
tumman siniset tai tumman harmaat verhot 
(lisävaruste).

Sopivuus: Thule Omnistor
• 8000 - 5003 - 4900 - 5500 - 5002
• 9200 - 6200 - 6900 - 6002
Markiisit 3-6 m, asennuskorkeudet 2,15-3,10 m

Etupaneelin voi tilata markiisin värillä 
varustetuilla raidoilla: 03 - 04 - 31- 32
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Katso lisätietoja 
älypuhelimellasi
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Thule Safari Room

Helppo ja käy-
tännöllinen

Helppo asentaa
Helppo asentaa ja purkaa. Safari 
Room -teltta koostuu kahdesta erilli-
sestä sivuseinästä, jotka pingotetaan 
markiisikotelon ja markiisin etuprofi ilin 
väliin tangolla sekä etuseinästä, joka 
pujotetaan etuprofi ilin uraan.

Huippulaatuinen materiaali
Safari Room -kangas on erittäin 
korkealaatuista. Kaikki liitokset ja 
yksityiskohdat ovat huippuluokkaa ja 

tarjoavat siten pitkäikäisen tyytyväi-
syyden. 

Parempi tiiviys
Jotta teltta olisi tiiviimpi, on helma-
suoja vakiona sarjassa. Kaksoisprofi ili 
etu- ja sivuseinien välillä varmistaa 
tuulenpitävän liitoksen. Sivuseinä 
tiivistyy ajoneuvoa vasten vaahtoku-
mireunuksella.

1. Thule Omnistor markiisi

2. Vasemman ikkunan sivussa on hyön-
teisverkko

3. Etuseinän ikkuna voidaan avata

4. Etuseinä voidaan rullata kokonaan 
ylös

1

2 3

4

Monitoimisuus täyt-
tää tarpeesi

Paino 2,60 m teltta: 16,00 kg
Paino 5,50 m teltta: 18,50 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

X-suuri 2,60 m  >  2,80 m

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

Malli A - Asennuskorkeus

A

Kangas

Älykäs viimeistelymahdollisuus
Tee koristeellinen vaikutelma lisäämällä joko 
siniset tai harmaat verhot (lisävaruste).

Sopivuudet: Thule Omnistor
• 5500 - 5002 - 5000 - 2000
• 6002 - 6900
Seinämarkiisit 1,90 - 6,30 m
Kattomarkiisit 2,60 - 5,50 m 
asennuskorkeudet 1,80 - 3,10 m

Hyödyt

Tumman 
harmaa

Vaalean 
harmaa

Etupaneelin voi tilata markiisin värillä 
varustetuilla pystyraidoilla: 03 - 04 - 31- 32
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Teltat 39

Älykästä muotoilua
Safari Style tarjoaa modernia pano-
raamamuotoilua. Sen kolme avatta-
vaa ilmanvaihtoaukkoa, jotka on suo-
jattu hyönteisverkoilla, mahdollistavat 
jatkuvan ilmanvaihdon. Mukavuutta 
lisäävät vakiovarusteena olevat verhot 
ja säilytyslaukku.

Korkealaatuiset materiaalit
Safari Style kangas on UV-suojattua 
ja homeenestokäsiteltyä. Erittäin 

kevyt polyesteri mahdollistaa äärim-
mäisen keveyden painon ollessa vain 
15,5 - 19,0 kg. 

Hyvä tiiveys
Jotta teltta olisi mahdollisimman 
tiivis, helmasuoja on vakiovaruste. 
Kaksoisprofi ili takaa tuulenpitävän 
liitoksen etu- ja sivuseinien välillä. 
Sivupaneeli tiivistyy ajoneuvon seinää 
vasten painettavalla vaahtokumikais-
taleella.

Thule Safari Style

Nauti 
maisemista

1

3

22

1. Thule Omnistor Caravan Style

2. Suuret ikkunat panoraamanäkymällä

3. Jatkuvan ilmanvaihdon mahdollista-
vat aukot

THULE OMNISTOR
CARAVAN STYLE MARKIISIIN

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

A

Edullinen, optimaali-
nen mukavuus.
Thule Safari Style on helposti koottava teltta. 
Sen suurten ikkunoiden ansiosta voit nauttia 
panoraamamaisemasta. Vakiovarusteena on 
verhot, kun haluat nauttia yksityisyydestä.

Hyödyt

Kangas

Älykäs viimeistelymahdollisuus
Voit peittää suuret ikkunat mukana tulevilla 
verhoilla.

Sopivuus: Thule Omnistor
• Caravan Style
Alkaen pituudesta 3 m, asennuskorkeudet 2,20 
- 2,60 m

Tumman 
harmaa

Vaalean 
harmaa
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Nauti älykkäistä ratkaisuista
Nopeat, nokkelat ja kätevät kuljetus- ja 
säilytyslaukut ovat avainasemassa lo-
masi onnistumisessa. Nämä tehokkaat 
ratkaisut ja ideat antavat sinulle enem-
män vapautta.

Säilytys

S
äilytys
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Helppo säi-
lyttää, helppo 
kuljettaa

Thule_Säilytysratkaisut
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Siististi fi ksuilla 
laukuilla
Tilaa on aina liian vähän - siksi jousta-
va säilytysjärjestelmä on välttämätön. 
Se mahdollistaa oman paikan kulle-
kin esineelle, jolloin ne ovat helposti 
saatavilla. Kätevillä laukuillamme voit 
säilyttää tavaroitasi sisällä tai ulkona ja 
keskittyä vapaa-ajasta nauttimiseen. 
Lisätietoja – sivu 45

Hyödynnä tilasi 
tehokkaasti
Jotta voisit säilyttää tavarasi helposti, 
tarjoamme erilaisia säilytysjärjestel-
miä. Nämä älykkäät ratkaisut auttavat 
sinua pitämään useimmat keskeiset 
tarvikkeesi kätevästi käden ulottuvilla. 
Säästä aikaasi tavaroiden etsimisestä 
itsellesi.
Lisätietoja – sivut 47 - 51

Lisää tilaa 
älykkäästi
Kun on tarve säilyttää vaikkapa urhei-
luvarusteitasi tai muita tavaroita, joita 
et tarvitse päivittäin, kuljetuslaatikko 
katolla tai Carry All -takaboksi on 
täydellinen ratkaisu.
Ne ovat jämäköitä UV-suojattuja ja 
vedenpitäviä ratkaisuja. 
Lisätietoja – sivu 53
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Säilytys 45

Thule Go Box

Kätevä järjestelijä

Ota ja

meneHelppo käyttää
Go Box on helppo käyttää. Koska se 
on valmistettu vedenpitävästä materi-
aalista, se on helppo pitää puhtaana. 
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. 

Kangas
• Teknistä säänkestävää kangasta - Vesi-

tiivis

2 kokoa
• Go Box suuri > 61x46x30 cm 
• Go Box keskikoko > 61x36x30 cm
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Thule Seinälokerikko

Kaikki tavarat 
käden ulottuvilla

Liikkuva varasto
14 taskua kahta eri kokoa mahdol-
listaa siistin järjestyksen käden ulot-
tuvilla.
Vetoketjullinen kansi, joka voidaan 
helposti kiinnittää aukiasentoon, suo-
jaa tavaroitasi. Kantokahva helpottaa 
laukun siirtelyä.

Joustava käyttö
Tämä kätevä säilytyslaukku voidaan 
kiinnittää kahteen seinäkiinnikkee-
seen ajoneuvon sisä- tai ulkopuolelle. 
Käytännölliset velcro-tarranauhat 
mahdollistavat sen kiinnityksen myös 
muihin kohteisiin. Kun laukkua ei tar-
vita, sen voi kätevästi rullata kokoon. 

taskua suuressa 
pystylaukussa

Kiinnitys
• Kahteen Thule POD-seinäkiinnikkeeseen 

(ei mukana) tai muuhun sopivaan

Tietoja
• Koko > 85x50 cm

• Teknistä säänkestävää kangasta - Vesi-

tiivis

Säilytystilaa

14
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47Säilytys

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

Thule Toilettilaukku

Todella siisti 
pakkaus

Kiinnitys
• L-koukku - oveen ripustamista varten

Tietoja
• Suljettuna > 40x35 cm - Avattuna > 

115x35cm

• Teknistä säänkestävää kangasta - Vesi-

tiivis
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Thule Seinälokerikko matala

Kaikki tarpeelli-
nen näkyvillä

Tämä nerokas ratkaisu auttaa sinua 
pitämään useita keskeisiä tarvikkeita 
järjestyksessä pitäen ne aina käden 
ulottuvilla. Erikokoiset verkkotaskut 
on mitoitettu erityisesti keittiövälineil-
le, kynille paperille... 

Hyödyt

Tietoja
• Koko > 90x40 cm

• Teknistä säänkestävää kangasta - Vesi-

tiivis

Monitoiminen 
säilytysjärjestelmä 

Siinä on myös integroitu paperirullan 
ja pyyhkeen pidike edessä.
Se on helppo taittaa kokoon, kun sitä 
ei tarvita.

Värit

Harmaa Vihreä
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Thule Kenkäpussi

Säilytä kaikki 
kenkäsi

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

Tietoja
• Koko > 90x40 cm

• Teknistä säänkestävää kangasta - Vesi-

tiivis

Optimaalinen 
tuuletus
Pienet ilmareiät varmistavat ilmankierron 
kenkäpussissa.

Kiinnitys
• Kahteen Thule POD-seinäkiinnikkeeseen 

(ei mukana) tai muuhun sopivaan

Tuuletusreiät

Hyödyt
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Thule Roska-astia

Kätevä

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

Kiinnitys
• Yhteen POD-seinäkiinnikkeeseen (ei sisälly) 

Koko
• 35x35x55 cm 

Helppo avata
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Thule Pod

Seinäkiinnikkeet

Yleiskoukku
Fiksu ja vankka säilytystapa johdoille 
ja köysille, valaisimen tai hyönteis-
karkottimen ripustamiseen tai vaikka-
pa pyyhkeen kuivaamiseen.

• Kestävä jauhemaalattu teräsputki 
• Kaksi yleiskoukkua sarjassa
• Yhteen POD-seinäkiinnikkeeseen (ei 

sisälly)

1

Kiinnikkeen asennus seinään on 
helppoa

2

Kiinnitä valitsemasi Thule 
varuste

3

Laita suojakansi paikoilleen, 
kun et tarvitse kiinnikettä

Helpoin tapa ripustaa tarvikkeet seinään. Lisävarusteet on helppo kiinnittää ja 
irrottaa ilman työkaluja. Suoja parantaa ulkonäköä, kun kiinnike ei ole käytössä.

Pakkaus
• Pakattu kahden kiinnikkeen pakettiin

Tietoja
• Koko: 8,8x5,2x4,4 cm
• Valkoinen, lasikuituvahvisteinen, UV-

suojattu polyamidi ruostumattomasta 
teräksestä valmistetulla tapilla



Thule Excellence / Excellence XT

Kuljetuslaatikoiden 
aatelia

Thule Dynamic

Urheilullinen, aerody-
naaminen ja tyylikäs

 » Poikkeuksellinen muo-
toilu, jota hyväilee ainut-
laatuinen kaksisävyinen 
väriyhdistelmä.

 » Patentoidun Power-Click-
pika-asennusmekanismin 
ansiosta kiinnitys sujuu 
nopeasti ja turvallisesti 
jopa yhdellä kädellä.

 » Dual-Side-avaus helpot-
taa asennusta ja kuor-
man käsittelyä.

 » Keskuslukitusjärjestelmä, 
jossa on käyttäjäystävälli-
nen avain.

 » Kehittynyt aerodynaami-
nen teknologia ja spoilerit.

 » Laatikon etuasento 
mahdollistaa takaluukun 
esteettömän käytön.

 » Kansisuojus suojaa 
laatikkoa naarmuilta ja 
pölyiltä sen varastoinnin 
aikana.

 » Sisä- ja ulkokahvat hel-
pottavat avaamista ja 
sulkemista.

 » Luistamaton, kuorman 
kiinnitystä parantava 
pohjamatto.

 » Boksin sisällä on valo, 
joka syttyy kannen ava-
uksesta.

 » Sisäpuolella oleva verkko 
pitää kuorman entistä 

paremmin paikoillaan. 
 » Keulaan on lisätty tör-
mäyssuoja kolareiden 
varalle.

 » Kattoa nuoleva, virtavii-
vainen laatikko kaartuu 
auton katon mukaisesti 
ja mukautuu hienosti 
uudenaikaisten autojen 
muotoiluun.

 » Patentoidun Power-Click-
pika-asennusmekanismin 
ansiosta kiinnitys sujuu 
nopeasti ja turvallisesti 
jopa yhdellä kädellä.

 » Dual-Side-avaus helpot-
taa asennusta ja kuor-
man käsittelyä.

 » Keskuslukitusjärjestelmä, 
jossa on käyttäjäystävälli-
nen avain.

 » Kehittynyt aerodynaami-
nen teknologia ja spoilerit.

 » Laatikon etuasento mah-
dollistaa takaoven esteet-
tömän käytön.

 » Ulkokahvat helpottavat 
avaamista ja sulkemista.

 » Luistamaton, kuorman 
kiinnitystä parantava 
pohjamatto.

KULJETUSLAATIKKO KATOLLE

Koko
• 218 x 94 x 40 cm.

Koko
• Thule Dynamic 900. Koko 235 x 94 x 35 cm.
• Thule Dynamic 800. Koko 206 x 84 x 34 cm.

Värit
• Kiiltävä musta
• Kiiltävä titaani

Värit
• Musta/harmaa (Excellence)
• Musta/valkoinen(Excellence XT)

XT

Uusi
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Thule Motion

Uusi tilava

Thule Pacifi ic

Käytännöllinen moni-
puoliseen käyttöön.

 » Laatikko on entistä tila-
vampi litramääräisesti 
sekä tilankäytöltään ja 
lisäksi sen rakenne on 
optimoitu aerodynaami-
sesti.

 » Patentoidun Power-Click-
pika-asennusmekanismin 
ansiosta kiinnitys sujuu 
nopeasti ja turvallisesti 
jopa yhdellä kädellä.

 » Dual-Side-avaus helpot-
taa asennusta ja kuor-
man käsittelyä.

 » Keskuslukitusjärjestelmä, 
jossa on käyttäjäystävälli-
nen avain.

 » Laatikon etuasento mah-
dollistaa takaoven esteet-
tömän käytön.

 » Ulkokahvat helpottavat 
avaamista ja sulkemista.

 » Kannen uusi aeroskin-
erikoismateriaali antaa 
laatikolle ylellisen ulko-
asun.

 » Patentoidun Fast-Grip-
pikakiinnitysjärjestelmän 
ansiosta kaikki kiinni-
tystoimet voidaan tehdä 

laatikon sisältä.
 » Dual-Side-avaus helpot-
taa asennusta ja kuor-
man käsittelyä.

 » Keskuslukitusjärjestelmä, 
jossa on käyttäjäystävälli-
nen avain.

Carry All

Runsaasti 
tilaa

KULJETUSLAATIKKO TAAKSE

Materiaali
• Jämäkkä valkoinen ABS+

Tilavuus

Koko ja paino
• 147x53x69 cm - 22 kg

lisätilaa auton takana.

Tilava ja tukeva Carry All laatikko on 
erittäin käyttäjäystävällinen asennus-
korkeutensa ansiosta. Laatikko voidaan 
asentaa joko 3 pyörän telineeseen tai 
erityiseen suoraan matkailuajoneuvon 
takaseinään kiinnitettyyn telineeseen. 
Kuorma on suojassa joustavan verkon 
takana.

l450

Koko
• Thule Motion 900. Koko 235 x 94 x 47 cm..
• Thule Motion 800. Koko 205 x 84 x 45 cm.
• Thule Motion 600. Koko 190 x 67 x 42 cm.
• Thule Motion 200. Koko 175 x 86 x 46 cm.

Koko
• Thule Pacifi c 780. Koko 196 x 78 x 45cm.
• Thule Pacifi c 700. Koko 232 x 70 x 40cm.
• Thule Pacifi c 600. Koko 190 x 63 x 39cm.
• Thule Pacifi c 500. Koko 226 x 55 x 37cm.
• Thule Pacifi c 200. Koko 175 x 82 x 45cm.
• Thule Pacifi c 100. Koko 139 x 90 x 39cm.

Värit
• Kiiltävä musta
• Kiiltävä hopea

Värit
• Hopeanharmaa. Thule Pacifi c 100, 200, 500, 600, 700 ja 780.
• Antrasiitti. Thule Pacifi c 200, 600, 700 ja 780.

Uusi
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Nauti täydellisestä vapaudesta
Pyöräteline on välttämätön matkustet-
taessa. Jotta voisit kätevästi tutkia ym-
päristöä, käydä ostoksilla tai vain nauttia 
ulkoilmapyöräilystä, Thule tarjoaa useita 
käteviä ratkaisuja, jotka sopivat kaiken-
tyyppisiin ajoneuvoihin.

Pyörät

P
yörätelineet
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Matkusta 
suuremmalla 
vapaudella

Thule_Pyörätelineratkaisut
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P
yörätelineet

Thulen osaaminen 
ja kokemus
Erittäin vakaita ja lujia,
lisääntynyt turvallisuus, kompakti 
muoto. Thulen osaaminen takaa vii-
meistellyt pitkäikäiset tuotteet, joissa 
on paljon markkinoilla ainutlaatuisia 
ominaisuuksia.
Lisätietoja – sivut 58 - 59

Ratkaisu 
kaikille
Käsikäyttöinen tai moottoroitu, kah-
desta neljälle polkupyörälle, matkai-
lu- tai retkeilyautoihin ja matkailuvau-
nuihin... Millainen ajoneuvosi onkaan, 
paljonko pyöriä haluat kuljettaa, pyö-
rätelinevalikoimamme tarjoaa sinulle 
sopivan telineen, tarjoten samalla 
suurinta vakautta, turvallisuutta ja 
eleganssia.
Lisätietoja – sivut 61 - 71

Täydellinen muo-
toilu - laadukkaat 
toiminnot
Kuormaaminen, kiinnittäminen, lukit-
seminen, säätäminen, viimeistely… 
Kaikki yksityiskohdat on mietitty tark-
kaan, jotta voisimme luoda tuotteita, 
joiden toiminnallisuus ja muotoilu 
vastaavat kaikkiin tarpeisiisi. 
Lisätietoja – sivut 61 - 71
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Enemmän innovaatioita 
enemmän vapautta

Thule_Pyörätelineiden osaaminen

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, tuotekehitysinsinöörim-
me ovat suunnitelleet laajan mallivali-
koiman: matkailuautoihin ja -vanuihin, 
paketti- ja retkeilyautojen taakse, 
vaunujen aisalle, matkailuautojen 
tavaratilaan/takatalliin... valinta on 
sinun.

Pitkäikäistä laatua
Kaikki pyörätelineemme on valmistet-
tu korkealaatuisesta alumiinista, joka 
on optimaalisen kestävää ja kevyttä. 
Voit luottaa tukeviin ja vakaisiin am-
mattitason tuotteisiin ja nauttia niistä 
pitkään. 

Helppo käyttää ja asentaa
Säädettäviä, laajennettavia, jous-
tavia ja turvallisia. Thulen vaativat 
patentoidut ratkaisut takaavat erittäin 
käyttäjäystävällisiä pyörätelineitä, 
tarjoten päivittäistä käyttömukavuutta 
ja pitkäaikaista luotettavuutta. 

1. Liukukisko
Pyöräkiskot on säädettävissä pituus- ja poi-
kittaissuunnassa. Ne on helppo liuuttaa, jotta 
saat polkupyöräsi parhaaseen mahdolliseen 
paikkaan telineessä vaivattomasti.

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

3. Räikkäsoljet
Erittäin käyttäjäystävälliset Thule rengashihnat 
räikkäsoljella auttavat kiinnittämään polkupyörä-
si renkaat jämäkästi ja helposti. 
Vakiovarusteena Thule Excellent -telineessä.

Laajennettavissa
2 pyörän mallista 3
tai 4 pyörälle

TÜV Rheinland on johtava tuotetestausten ja sertifi oinnin tarjoaja maailmanlaajuisilla markkinoil-
la. TÜV Rheinland’in asiantuntijat todistavat turvallisuutta ja laatua.

Älykkäitä ratkaisuja

Laajennussarja
Lisävarusteena saatavien laajennussarjojen an-
siosta kuljetuskapasiteettia 2 pyörän telineestä 4 
pyörän telineeksi.
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1

4. Runkopitimet
Säädettävät pehmeillä kiinnikkeillä varustetut 
runkopitimet voidaan helposti siirtää sivusuun-
nassa mahdollistaen parhaan kiinnityksen 
pyörään. Niissä on Thule lukkomutterit turvalli-
suuden lisäämiseksi.

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

6. Turvalukot
Turvaa polkupyöriesi kiinnitys telineeseen te-
hokkaasti ja helposti Thulen patentoidulla lukko-
mutterilla. Luotettavana ja helppokäyttöisenä se 
tarjoaa täydellistä turvallisuutta missä ikinä liikut 
tai pysäköitkin, jolloin voit nauttia huolettomista 
vapaapäivistä. Vakiovaruste Excellent-mallissa, 
lisävaruste muihin malleihin.

Kevyttä
lujaa
ja

Vakaita ja erittäin keveitä, kaikki pyörätelineet 
on valmistettu alumiinista ja muista suuren 
vetolujuuden omaavista materiaaleista.

2

5

3

6

Pyörätelineet 59

Valittu parhaaksi 
polkupyöräteline-
merkiksi jo vuosi-
en ajan

Materiaali
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• Liukuu
vasemmalle, 

oikealle

• Liukuu 
taakse-/

eteenpäin

• 3. pyörän 
sarja

• 4. pyörän 
sarja 

sovittimella

Runkopitimet

Lukittava pyöräalusta

Rengaspitimet

Liukuvat rengaskiskot

Lukittava pyöräalusta

Räikkäsoljet

Katso lisätietoja 
älypuhelimellasi

Palkittua muotoilua



Pyörätelineet 61

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, 
jotta saat parhaan kiinnityksen pyö-
räsi runkoon. Ne on myös lukittavissa 
Thule lukkomuttereilla.

Lukkiutuva pyöräalusta
Jotta pyörien kuljetus olisi turvallista, 
Thule on lisännyt innovatiivisen alus-
talukituksen telineeseen kun teline on 
avattuna. Teline lukittuu myös sul-
jettuna, jolloin pyöräalusta ei pompi 
matkan aikana. 

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

Suurin kantavuus

60kg
x2_x3_x4

2 mallia

Excellent vakio
Sopii asennettavaksi 
pystyseinään asen-
nusvälillä 80-150 cm.
• 131x72,7x150 cm
• Paino 10,6 kg

Excellent lyhyt
Sopii asennettavaksi 
pystyseinään asen-
nusvälillä 50-80 cm.
• 131x72,7x80 cm
• Paino 10,6 kg

Ainutlaatuinen säädettävä järjestelmä: 
liuutettavat rengaskiskot ja renkaanpitimet

Turvallinen ja käytännöllinen: 
polkupyörän runkopitimet

Uusi
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Thule Lift

Helposti ylös, hel-
posti alas

Laskettava pyöräalusta
Thule lift -pyörätelineen kuormatasoa 
voidaan siirtää 70 cm alaspäin. Alas 
laskettu pyöräalusta helpottaa pyö-
rien käsittelyä. Pyörät on helpompi 
kuormata ja purkaa telineestä.

Käsikäyttöinen tai moottoroitu
Thule Lift on saatavissa käsikäyt-
töisenä tai moottorilla. Moottoroitu 
versio toimii 12 V jännitteellä ja se on 
suunniteltu jatkuvaan käyttöön. Teli-
neen pyörätaso laskeutuu moottori-
käytöllä alas 40 sekunnissa.

Jämäkkä ja käytännöllinen 
Telinemallit on varustettu irrotettavilla 
ja siirrettävillä runkopitimillä. Lisäksi jä-
mäköiden pitimien molemmat päät on 
käännettävissä ympäri mahdollistaen 
helpon pyörän kiinnityksen.
Kiinnikkeissä on paikat vaijerilukon 
pujottamiseksi ehkäisemään varka-
uksia. 2 mallia 

12 V 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.

Käsikäyttöinen = 15,5 kg
• Perus            x2 - Optio            x3

12 V moottorilla = 16 kg
• Perus            x2 - Optio            x3

Säädettävät renkaanpitimet

Käsikäyttöinen nosto 
ja lasku

Runkopidin
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Kuljetusasennossa Kuormausasennossa

Nostotoiminto 
mahdollistaa 
telineen asenta-
misen korkeam-
malle ajoneuvon 
takaseinässä

70cm

Voit laskea 
pyöräsi lähelle 
maan pintaa

50
Suurin kantavuus

kg
x2

50 kg          x3 - Optiona

Katso lisätietoja 
älypuhelimellasi
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Suurin kantavuus

60kg
x4

Runkopitimet

Rengaspitimet
Liukukiskot

Säädettävät 
rengaspitimet

Lukittava pyöräalusta, suljettuna Lukittava pyöräalusta, avattuna

Lukittava pyöräalusta
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Thule Elite G2

Ensimmäinen 
säädettävä 
polkupyöräteline

Lukittava pyöräalusta
Jotta pyörien kuljetus olisi turvallista, 
Thule on lisännyt innovatiivisen alus-
talukituksen telineeseen kun teline on 
avattuna. Teline lukittuu myös sul-
jettuna, jolloin pyöräalusta ei pompi 
matkan aikana.

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

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 pyörä-
si runkoon. Niihin saa lisävarusteena 
Thule lukkomutterit.

Älykäs ratkaisu: 
helppo laajentaa
2:sta 3 tai 4 pyörälle
Lisävarusteena saatavissa 3. ja 4. pyörän 
kiinnikkeet, jotka molemmat on säädettävissä 
sivusuunnassa jopa kuormattuna. Tilan maksi-
moimiseksi 4. pyörän kisko kiinnitetään telineen 
ulkopuolelle.
• Raskain pyörä lähimmäksi seinää
• Kevein pyörä uloimmaiseksi

Mukautuva

x2

Matkailuauto/-vaunu Paketti-/retkeilyauto

Thule Elite G2 - vakiomalli
Sopii asennettavaksi pystyseinään asennusvälillä 
80-150 cm.
• 2 pyörälle, laajennettavissa 4 pyörälle
• Paino: 9,0 kg
• Suurin kuorma: 60 kg
• Suurin kuorma per kisko: 30 kg

Thule Elite G2 - lyhyt malli
Sopii asennettavaksi pystyseinään asennusvälillä
50-80 cm.
• 2 pyörälle, laajennettavissa 4 pyörälle
• Paino: 8,2 kg
• Suurin kuorma: 60 kg
• Suurin kuorma per kisko: 30 kg

Thule Elite G2 - Van
Ovet voidaan avata myös teline kuormattuna. 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

x4

x3

Uusi

www.kaha.fi  | www.thule.fi 



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.

Suurin kantavuus

50kg
x2

Mallisto
• Perehdy Thule Sport mallistoon seu-

raavilla sivuilla.

Vakio - Lyhyt - Matkailuvaunu 
- Hobby - Tavaratila - Paketti-/
retkeilyautot - W-150
Löytääksesi sopivimman Sport-
mallin ajoneuvoosi
• Ota yhteys Thule matkailuajo-

neuvovarusteiden jälleenmyyjään
• Katso lisätietoja www.thule.com

Uusi
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Laaja valikoima

Runkopitimet

Säädettävä alumiinirunko

Lukittava pyöräalusta

Liukukiskot -
säätyy sivusuunnassa

11erilaista 
mallia

Lukittava pyöräalusta

Katso seuraavat sivut...

Leveät rengaskiskot 
mahdollistavat 
kaikenkokoisten 
pyörien 
kuljetuksen



Thule Sport G2

Katsaus
Matkailuautoihin/-vaunuihin

Thule Sport G2 - vakiomalli
Voidaan asentaa matkailuvaunun tai -auton 
takaseinään. Sopii asennettavaksi pystyseinään 
asennusvälillä 80-50 cm.
• 2 pyörälle, laajennettavissa 3 pyörälle
• Paino: 7,6 kg
• Suurin kantavuus: 50 kg
• Suurin kantavuus per kisko: 19 kg

Thule Sport G2 - Short
Sopii täydellisesti matkailuvaunun tai -auton 
takaseinään. Sopii asennettavaksi pystyseinään 
asennusvälillä 40-70 cm.
• 2 pyörälle, laajennettavissa 3 pyörälle
• Paino: 6,8 kg
• Suurin kantavuus: 50 kg
• Suurin kantavuus per kisko: 19 kg

Thule Sport G2 - yleismalli
Suositeltava malli matkailuvaunun takaseinään. 
Kiinnitetään vaunun pohjaan.
• 2 pyörälle, ei laajennettavissa
• Paino: 8 kg
• Suurin kantavuus: 38 kg
• Suurin kantavuus per kisko: 19 kg

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

Thule Sport G2 - Garage
Asennetaan matkailuauton takatalliin/tavaratilaan 
- taittuu sivuun, kun ei käytössä. 
• 2 pyörälle laajennettavissa 3. ja 4. pyörälle
• Paino: 5,6 kg

Takatalliin

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
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Matkailuvaunujen aisalle

Retkeily-/pakettiautoihin

Thule Sport - Caravan
Osittain kallistettava, pyörät on poistettava 
kaasupullokoteloon pääsylle.
• 2 pyörälle, ei laajennettavissa
• Paino: 4,7 kg
• Suurin kantavuus: 50 kg
• Suurin kantavuus per kisko: 19 kg

Thule Sport G2 - oveen
Ovet voi avata teline kuormattuna - asennetta-
vissa joko oikeaan tai vasempaan takaoveen. 
• 2 pyörälle, laajennettavissa 3 pyörälle
• Paino: 7,3 kg
• Suurin kantavuus: 50 kg
• Suurin kantavuus per kisko: 19 kg

Thule Sport - Special
Osittain kallistettavissa pyörät telineessä.
• 2 pyörälle, ei laajennettavissa
• Paino: 6,2 kg
• Suurin kantavuus: 50 kg
• Suurin kantavuus per kisko: 19 kg

Thule Sport G2- Van
Ovet voidaan avata teline kuormattuna. Ei po-
raamista. 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

Thule Sport - Comfort
Sopii lyhyille aisoille - taitettavissa täysin myös 
kuormattuna, jotta kaasupullokoteloon on 
esteetön pääsy.
2 pyörälle, laajennettavissa 3 pyörälle
Paino: 9,2 kg
Suurin kantavuus: 50 kg
Suurin kantavuus per kisko: 19 kg

Kaikille pyörätelineille

Raskain pyörä on 
asennettava lähim-
mäksi seinää
Kevein pyörä asen-
netaan uloimmaksi
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Thule EuroWay G2

Kevyttä
eleganssia

Huippuluokan materiaalit
Jämäkkä, luotettava ja erittäin kevyt:
rakenne, joka painaa vain 12,3 kg 
koostuu alumiinista ja muista korke-
an vetolujuuden omaavista keveistä 
materiaaleista.

Kätevät renkaanpitimet
Laajennettavat ja joustavat rengaspi-
timet mahdollistavat myös suuriakse-
livälisten pyörien kuljetuksen. Lisäksi 
rengaskiskojen kasvanut keskinäinen 
etäisyys tarjoaa enemmän tilaa pyö-
rille. 

Innovatiivinen ja käytännöllinen
Kätevä irrotettava lastausramppi 
(lisävaruste) mahdollistaa pyörien 
helpon kuormauksen ja purun. Ren-
gaspitimet räikkälukolla helpottavat 
renkaiden kiinnittämistä. 

Älykästä muotoilua
Telineessä on järkevästi muotoillut 
valot heijastimilla suuremman tur-
vallisuuden saavuttamiseksi. Lisäksi 
teline on helppo taittaa litteään ko-
koon säilytettäväksi. 

Suurin kantavuus

60kg
x2_x3 - 12,3 kg

Mukautuva
Sopii kaikentyyppisille pyörille ja renkaille.

Jalkakäyttöinen kallistustoiminto
Mukava jalkakäyttöinen kahva helppoon, 
kätevään telineen kallistamiseen kuormattuna 
tavaratilaan pääsyn helpottamiseksi. Toimii myös 
telineen kantokahvana.

Irrotettava ja helppo 
liikutella
Nauti nopeasta ja helposta kuormauksesta 
irrotettavien helposti siirrettävien pikalukoilla 
varustettujen runkopitimien ansiosta. Pyörien 
runkojen kiinnittäminen on nopeaa, erityisesti 
kuljetettaessa useita pyöriä

Asennus

Laaja kallistuskulma mahdollistaa jopa erityis-
ten suurien takaluukkujen avaamisen

Saatavissa 2 tai 3 pyörälle
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Thule EuroClassic G6 LED

Joustava, käytän-
nöllinen, turvallinen

Joustava kuormattavuus
EuroClassic G6 sopii kaikenlaisille 
pyörille ja renkaille. Kuormattavuus, 
jopa 25 kg per pyörä, mahdollistaa 
myös sähköavusteisten pyörien kul-
jettamisen.

Luotettava ja turvallinen
Nauti huolettomasta lomasta: teline 
lukittuu vetokoukkuun ja pyörät te-
lineseen suurimman turvallisuuden 
saavuttamiseksi.

Kallistettava
Suuri kallistuskulma mahdollistaa 
suurtenkin takaluukkujen avaamisen, 
jopa telineen ollessa kuormattuna 
neljällä pyörällä. Rajoitin estää pyöriä 
koskettamasta maata.

Näppärät rengaspitimet
Laajennettavat ja joustavat rengaspi-
timet mahdollistavat myös suuriakse-
livälisten pyörien kuljetuksen. Lisäksi 
rengaskiskojen kasvanut keskinäinen 
etäisyys tarjoaa enemmän tilaa pyö-
rille.

Suuri kallistuskulma mahdollistaa 
suurtenkin takaluukkujen avaamisen

Saatavissa 2 tai 3 pyörälle, laajennettavissa 4 pyörälle

Jalkakäyttöinen kallistustoiminto

Suurin kantavuus

75kg
x2_x3_x4

Mukautuva
Sopii kaikentyyppisille pyörille ja renkaille.

Kuormausramppi
Kätevä irrotettava kuormausramppi
(lisävaruste) mahdollistaa pyöräsi helpon kuor-
mauksen ja purun. Ihanteellinen tapa säästää 
selkää, erityisesti käsitellessä raskaita polkupyö-
riä, kuten sähköavusteiset pyörät.

Innovatiiviset LED
takavalot
Hienot LED valot tarjoavat viimeisintä tekno-
logiaa ja niiden ajaton muotoilu antaa telineelle 
poikkeuksellisen ulkonäön ja ne lisäävät turval-
lisuutta.

Turvallisuus
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Turvallisuus

Nauti huolettomasta lomasta
Ole vaativa, etenkin turvallisuutta koske-
vissa asioissa. Paranna autosi turvallisuut-
ta varmistamalla lukitus ovissa, takatallissa 
tai tavaratiloissa näillä luotettavilla tuotteilla. 

Turvallisuus
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Turvallisuutta 
Sinulle

Thule_Turvallisuusratkaisut
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Tiedä olevasi 
turvassa
Nauti harrasteista etäällä matkailuajo-
neuvostasi tietäen, että omaisuutesi 
on suojattu kestävillä, korkealaatuisilla 
lukoilla - markkinoiden parhailla tuot-
teilla.
Lisätietoja – sivut 77-79

Saavu ja pysäköi 
turvallisesti
Turvallista ajamista ja vakautta Thule 
tarjoaa mallistolla hyvin muotoiltuja 
lumiketjuja ja ajokiiloja.
Lisätietoja – sivut 81-82

Tavarasi kätevästi 
saatavilla
Laajalla tikas- ja askelmavalikoimalla 
pääsy ajoneuvoosi tai sen katolle käy 
vaivattomasti.
Lisätietoja – sivut 83-85
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Turvallisuus
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Thule Lukot

Ole turvassa,
ole vapaa
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77Turvallisuus

Thule hyttilukko

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

Avattu

Suljettu
vasemmalle tai 
oikealle

Sivu 
näkymä

Sisäpuolinen 
osa

Ulkopuolinen 
osa

Thule lukko - sisä- ja ulkokäyttö 

Tällä turvalukolla varmistat ovet matkailuajoneu-
vossasi sekä sisältä että ulkoa.
Kätevä järjestelmä mahdollistaa ajoneuvon lukituk-
sen avaimella ulkopuolelta, jolloin se voidaan aina 
avata sisältä ilman avainta.

Pakkaus
•  Pakattu 2 lukon sarjaan

Uusi

Uusi

Pakkaus
• Pakattu 1 lukon pakkaukseen
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Thule nousukahva turvalukolla
Tässä tukikahvassa on ainutlaatuinen 
kaksoislukitustoiminto suurimpaan 
turvallisuuteen: lukitusasennossa
se estää näkyvästi oven avaamisen. 
Aukiasennossa se toimii tukevana 
nousukahvana, jonka avulla on help-
po kiivetä matkailuautoon tai -vau-
nuun.

Thule karmilukko
Tämä lukko kiinnitetään oven karmiin, 
mahdollistaen asennuksen myös ajo-
neuvoissa, joissa sisäkiinnityslevylle ei 
ole tilaa esimerkiksi kalusteiden takia.

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
• Pakattu 1 tai 3 lukon sarjaan

Pakkaus
• Pakattu 1 tai 3 lukon sarjaan

Pakkaus
• Pakkaus 1 lukko

Saatavissa myös karmiasennussarja

www.kaha.fi  | www.thule.fi 



TurvallisuusTurvallisuus 79

Thule Van lock

Tämä korkealaatuinen turvalukko auttaa suojaamaan
pari- ja liukuovet. Älykäs ja siisti. Sopii kaikkiin paketti- ja 
retkeilyautoihin. Sopii puskureiden ja ovenkahvojen väriin.

Uusi

Pakkaus
• Pakattu 1 tai 2 lukon sarjaan
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Thule XS 16

Luotettavaa tur-
vallisuutta lumella   

Helppo asentaa 
Thule patentoidun ulkoisen pikalu-
kitusjärjestelmän ansiosta lumiketjut 
ovat erittäin nopeita asentaa ja 
irrottaa.

Erittäin luotettavia
Varustettu Thulen patentoidulla au-
tomaattisella keskityksellä ja auto-
maattikiristyksellä, jossa mikrosää-
tö. Tämä ketju tarjoaa loistavaa pitoa 
lumella ja jäällä.

Lisätietoja
• Paino 9,35-10,69 kg (varauksin)
• 7 ketjukokoa 210-245 matkailuautoihin
• 16 mm lenkkikoko

Täydellinen yhteensopivuustieto 
(ajoneuvo - rengaskoko - ketju) 
ja muut tekniset tiedot on saa-
tavissa Thule matkailuajoneuvo-
varusteiden jälleenmyyjältä.
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Thule Ajokiilat

Vakaa tapa 
pysäköidä

Huippuvakautta
Ajokiilamme tarjoavat erittäin suuren 
pinta-alan vakauden lisäämiseksi 
tehden niistä ihanteellisia leveämmille 
renkaille suurimman kantavuuden 
ollessa 5 tonnia/sarja.

Kantolaukku
Ajokiilojen mukana toimitetaan kätevä 
kantolaukku, jossa niiden säilyttämi-
nen on helppoa ja siistiä.

Tietoja
• 560 P x 200 L x 150 K mm
• Paino: 1,8 kg per ajokiila

Käytännöllinen

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

Karhennettu alue 
tarjoaa täydellisen 
pidon renkaan ja 
kiilan välillä

Valittu parhaiksi ajokiiloiksi:Valittu parhaiksi ajokiiloiksi:
Reisemobil InternationalReisemobil International
vertailutesti 7/2012vertailutesti 7/2012
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Erittäin kevyttä ja jä-
mäkkää

Materiaali

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut 
kiinnikkeet yhdistettynä alumiiniprofi ileihin te-
kevät tikkaista todella keveitä ja samalla erittäin 
jämäköitä.

Alumiinia, anodisoitua tai maalattua.

Thule tikkaat

Helppo pääsy 
katolle

Tikkaat no 3
• 6 askelmaa
• Pyöröputket 

Kattokiskot ovaaliputkilla
Vakiopituus 3 metriä, helppo säätää 
haluttuun pituuteen. 
Lisävaruste: kaksi alumiinista poikki-
putkea, joiden vakiopituus on 2,50 m.

Tietoja
• Kantavuus: 70 kg
• Viimeistely: Alumiinia tai valkoiseksi 

maalattu 

Tikkaat no 1
• 6 askelmaa 
• Ovaaliputket 

Tikkaat no 2
• 11 askelmaa
• Taitettavat kaksois-

tikkaat ovaaliputkilla

Tikkaat no 6
• 10 askelmaa
• Taitettavat 

kaksoistikkaat 
pyöröputkilla

Tikkaat no 7
• 10 askelmaa
• Taitettavat 

kaksoistikkaat 
pyöröputkilla

• Sopii Ducato, 
Jumper, Boxer

Tikkaat no 5
• 5 askelmaa
• Sisäkäyttöön

Tikkaat no 4
• 4 askelmaa
• Pyöröputkilla pakettiau-

toihin 

2,50 m

3,00 m
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Thule Askelmat

Helppoa elämää
Thule askelmamallisto

3 mallia 12 V moottorilla

3 käsikäyttöistä mallia

LED: paras näkyvyys
Jotta askelmien käyttö olisi vielä turvallisempaa 
kaikissa oloissa, kaikki moottoroitujen mallien 
askelmat voidaan varustaa LED-valoilla.

6mallia

Korkea laatu
Erittäin jämäkät askelmat on valmis-
tettu aallotetusta anoksoidusta alumii-
nista. Niiden laatu ylittää eurooppalai-
sen laatuvaatimuksen EN1646.

Moottoroitu versio
Mukavempaan käyttöön on valitta-
vissa 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.  

saatavissa erikokoisina

4 kokoa

1 koko

2 kokoa

1 koko

3 kokoa

1 koko

Alumiininen 
askelma 
aukeaa käyttö-
kytkimellä

Helppo asen-
taa erilaisilla 
asennussar-
joilla, myös 
merkkikohtaisia

Saadaksesi lisää teknisiä tietoja, ota yhteyttä Thule 
matkailuajoneuvovarusteiden jälleenmyyjääsi.
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Turvallisuus 85

Thule Kattoluukut/Tuulettimet

Raikasta, terveel-
listä ja käytännöl-
listä

Älykäs ratkaisu

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

Paino
• 3-4,5 kg
Kaikki materiaalit ovat iskun- ja säänkestävää 
muovia.

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

Ihanteellinen vaihto-
ehto ilmastoinnille

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

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

+
1

2

Thule Kattoluukussa on kolmeen asentoon lukkiutuva pimennysverho ja hyönteisverkko

Materiaalit

Valkoinen Läpikuultava Kirkas

Saadaksesi lisää teknisiä tietoja, ota yhteyttä 
Thule matkailuajoneuvovarusteiden jälleenmyy-
jääsi.

47,2 cm

45,9 cm
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Se mikä alkoi vuonna 1942 yhden miehen yrityksestä, joka valmisti iskukoukkuja (kalastukseen), 
on nykyään kehittynyt tunnetuksi tuotemerkiksi maailmalla. Nämä seitsemänkymmentä vuotta 
ovat olleet jännittävä matka Thulelle, jolla matkalla olemme kehittäneet monia innovatiivisia tuot-
teita.
Valikoima on kasvanut vuosittain. Olemme koonneet tähän luetteloon matkailuajoneuvojen lisäva-
rusteita, mutta se on vain pieni osa Thulen tuotevalikoimaa. Liiketoimintayksiköt seuraavalla sivulla 
työskentelevät esimerkiksi hevos- ja venetrailereiden, lumiketjujen, ammattimaisten taakkateline-
järjestelmien, vetokoukkujen sekä laukkujen ja tavarajärjestelijöiden parissa.
Thule on myös osa Thule konsernia, valikoima kansainvälisiä tuotemerkkejä, joilla on yksi yhteinen 
päämäärä: kehittää älykkäitä tuotteita helpottamaan aktiivista elämää.

Kaikki tämä ja paljon muuta
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Thule Recreational Vehicle
Thule N.V.
Kortrijkstraat 343
8930 Menen
Belgium
infoRV@thule.com 

Thule Bags
Thule Organization Solutions N.V.
Rue de la Posterie, 19
5030 Gembloux 
Belgium

Thule Trailers AB
Industrivägen 16
553 08 Jönköping
Sweden

Thule Sport & Cargo
Thule Sweden AB
P.O. Box 69
330 33 Hillerstorp
Sweden

Thule Snow Chains
Thule S.p.A.
Viale Lombardia, 8
23847 Molteno LC
Italy
sc.tech.support@thule.com

Thule Towing Systems B.V.
Industrieweg 5
7951 CX Staphorst
The Netherlands

Thule Group HQ
Fosievägen 13
214 31 Malmö
Sweden

Thule liiketoimintayksiköt
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Thule nv
Kortrijkstraat 343 - BE - 8930 Menen
+32 56 52 88 99 - infoRV@thule.com
www.thule.com
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Bring your life
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Kaha Oy
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