
	

	

Köln den 14 september 2017 

 

Thule presenterar Thule Urban Glide 2 och  
Thule Glide 2, trehjuliga barnvagnar för aktiva föräldrar 
Thules populära och prisbelönta barnvagnar Thule Urban Glide och Thule Glide har 
uppdaterats med förbättrade egenskaper och en design som kommer att tilltala aktiva 
föräldrar som vill ta med sig sina barn både i stadsmiljö och ut i naturen.  
 
Thule Urban Glide 2 – för aktiva familjer i farten  
Thule Urban Glide 2 är modern och lätt och passar perfekt för  
aktiva familjer som gillar både att vara ute i naturen och att röra sig  
i staden. Den har stora 16-tumshjul och fjädring för komfort och 
kontroll. Det svängbara framhjulet gör vagnen lättkörd och smidig  
att manövrera i staden och kan snabbt och enkelt låsas för jogging-
turer i tuffare terräng. 
 
Det ventilerade, lutningsbara sätet och den stora suffletten ger möjlighet till en skön tupplur under 
färden och skyddar barnet mot väder och vind. Förvaringsfacket rymmer all utrustning du behöver  
för att få ut så mycket som möjligt av dagen. 
 
Thule Urban Glide 2 finns som både enkel- och dubbelvagn. Enkelvagnen finns i färgerna  
Dark Shadow, Mars, Thule Blue, och den sofistikerade Black on Black, som kommer att dra många 
blickar till sig. Dubbelvagnen finns i Jet Black. För ytterligare bekvämlighet finns det flera tillbehör  
till Thule Urban Glide 2, bland annat ligginsats och bilbarnstolsadapter. 
 
Thule Urban Glide 2 finns i butik från januari 2018. 
 
Thule Glide 2 – utformad för löpare, gjord för barn 
Thule Glide 2 är snabb, lätt och har ett stort, fast framhjul på  
18 tum och gott om utrymme för ditt löpsteg. Den är utformad för 
föräldrar som springer i olika typer av terräng. Och de slipper 
oroa sig eftersom de vet att den lilla passageraren sitter tryggt 
och bekvämt. 
 
Thule Glide 2 har mängder av smarta funktioner som gör att barnet sitter tryggt och bekvämt.  
Den justerbara, vadderade selen ger perfekt passform och den ventilerade suffletten skyddar mot 
väder och vind. Tack vare bakhjulsfjädringen kan barnet slappna av och njuta av turen eller rentav  
ta en tupplur om det vadderade sätet fälls ner. 
 
Thule Glide 2 finns som enkelvagn i färgen Jet Black. I butik från januari 2018.  



	

	

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  


