
	

	

Malmö den 14 juni 2017 

 

Thule presenterar produkter för en aktiv livsstil  
på OutDoor-mässan i Friedrichshafen, Tyskland, 
den 18–21 juni 2017 
Vare sig du lever ett aktivt liv ute i naturen eller i stadsmiljö så har Thule produkterna 
som hjälper dig att få med de saker som du bryr dig mest om. Kom och besök Thules 
monter för att se våra senaste ryggsäckar, resväskor, barnvagnar, cykelvagnar och 
mycket mer.  
 
Med Thule i ryggen 
Upptäck Thules breda sortiment av ryggsäckar för 
alla äventyr och behov, från datorryggsäckar till 
vandringsryggsäckar och allt däremellan. Vår vägg 
med 63(!) ryggsäckar talar för sig själv, och i prova-
på-hörnan har du möjlighet att prova dem allihop. 
Bland årets nyheter finns de helt nya vandrings-
ryggsäckarna Thule AllTrail, en serie allround-
ryggsäckar för friluftsentusiasten som kastar sig från den ena aktiviteten till den andra. Missa inte 
heller den utvidgade serien med Thule Stir lättviktsryggsäckar, som nu kommer i ännu fler storlekar 
och i nya färger. 
 
Väskor och ryggsäckar för vardagslivet 
Thule erbjuder en mängd smidiga och snygga väskor, resväskor och datorryggsäckar för det moderna 
vardagslivet. De har tagits fram med fokus på design, användarvänlighet och smart förvaring för att 
ge plats åt och skydda dina personliga prylar och samtidigt vara bekväma att bära. Till nyheterna i år 
hör de uppdaterade datorryggsäckarna i Thule EnRoute-serien, som utstrålar både sportighet och stil 
tack vare en modern design i kombination med detaljer som inspirerats av en aktiv livsstil. 
 
Aktivt familjeliv 
Med en mängd produkter som gör det enkelt, säkert och roligt att ta med sig barnen ut, hjälper Thule 
dig att vara aktiv även som förälder. Upptäck vårt utbud av bärryggsäckar och olika typer av barn-
vagnar som gör att du kan ta med dig ditt barn vart du än ska – på vandringsleden, i joggingspåret,  
på cykelvägen eller till och med i skidspåret. 
 
 
OutDoor är Europas främsta mässa för outdoor-branschen, med 965 utställare från 40 länder och 
drygt 22.000 besökare. 
 
Du hittar oss i Hall A6, monter 100. 
 

 



	

	

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 barnrelaterade produkter som joggingvagnar, cykelbarnstolar 
och cykelvagnar. Produkterna säljs på 140 marknader över hela världen. 
Thule är det största varumärket inom Thule Group.  
www.thule.com  


