
	

	

Malmö den 2 mars 2017 

 

Thule fyrfaldig vinnare av det prestigefyllda  
iF Design Award 2017 
Det är med stor stolthet vi kan meddela att Thule har tilldelats inte mindre än fyra 
prestigefyllda priser i iF Design Award 2017. iF Design Award är ett av världens 
främsta produktdesignpriser och ett erkänt bevis på utmärkande och innovativ 
design. Thule belönas för kabinväskan Thule Subterra Carry-On, cykelbarnstolen 
Thule Yepp Nexxt Maxi, takboxen Thule Motion XT och multisportvagnen  
Thule Chariot Sport. 
 
Årets upplaga av iF Product Design Award hade närmare 5.500 nominerade produkter från 59 länder, 
och vinnarna utsågs av en internationell jury bestående av 58 oberoende experter. De fyra pris-
belönta Thule-produkterna representerar olika delar av varumärkets breda produktportfölj, vilket är  
ett tydligt erkännande av Thules gedigna designkunnande och konsekventa designspråk. 

 
Thule Subterra Carry-On 55cm är en smidig och tålig kabinväska med två hjul, och har utvecklats 
med fokus på smart design och bekvämlighet för den moderna affärsresenären. Väskan ingår  
i Thule Subterra-kollektionen med snygga och moderna resväskor av hög kvalitet som hjälper dig  
att hålla stilen när du är på resande fot. 
 
Thule Yepp Nexxt Maxi är en lätt och säker bakmonterad cykelbarnstol med modern design. Den 
unika designen är inspirerad av moderna cykelhjälmar, vilket ger en lätt och bekväm cykelbarnstol 
med ett stilrent och sportigt utseende. 
 
I den snygga och rymliga takboxen Thule Motion XT lastar du tryggt hela familjens bagage, fritids-
prylar och annat skrymmande, vart ni än ska. Den har en mängd användarvänliga funktioner och är 
inte bara utformad för att vara rymlig och lätt att använda, utan också för att harmoniera med modern 
bildesign. Med Thule Motion XT sätter Thule en ny standard för modern takboxdesign, med en stilren, 
tyst och lättanvänd box som gör bilen ännu snyggare. 
 
Den högpresterande multisportvagnen Thule Chariot Sport är en mångsidig träningspartner som gör 
det enkelt och roligt att vara aktiv året runt, och samtidigt är den en multisportvagn som låter dig njuta 
av utomhusaktiviteter tillsammans med ditt barn. Oavsett om du joggar, cyklar, promenerar eller åker 
längdskidor kan du låta barnet vara med och dela din passion. 
 



	

	

 

För mer information, vänligen kontakta:  
Tina Liselius, PR & Sponsorship Manager 
E-post: Tina.Liselius@thule.com   
Telefon: 0700 – 90 26 52 
För mer information om Thules produkter, besök: www.thule.com 

 

 

Om Thule 

Varumärket Thule etablerades 1942. Under mottot Bring your life erbjuder Thule globalt ett brett 
sortiment av produkter som gör det möjligt för aktiva människor att ta med sig sin packning, utrustning 
och sina barn på ett säkert, enkelt och snyggt sätt. Thule erbjuder bland annat cykel- och skidhållare, 
takräcken och takboxar, dator- och kameraväskor, skid- och pjäxbagar, ryggsäckar, samt barn-
relaterade produkter som joggingvagnar, cykelbarnstolar och cykelvagnar. Produkterna säljs på  
139 marknader över hela världen. Thule är det största varumärket inom Thule Group. Läs mer på 
www.thule.com  

 

Om iF Design Award 

Sedan mer än 60 år är iF Design Award en erkänd kvalitetsstämpel för framstående design.  
iF-loggan är en välkänd symbol för utmärkt design över hela världen, och iF Design Award räknas 
som ett av världens främsta designpriser. Nominerade produkter bedöms i följande kategorier: 
Product, Packaging, Communication and Service Design, Architecture and Interior Architecture samt 
Professional Concepts. Alla prisbelönta bidrag presenteras i iF World Design Guide, i iF Design-
appen och på iF Design-utställningen i Hamburg. Läs mer på ifworlddesignguide.com 


