
	

	

Malmö, 14 april, 2016 

Thule ProRide 598 vinner pris i Red Dot Award  
Thule är glada att meddela att Thule ProRide 598 har tilldelats pris i Red Dot Design 
Awards. Produktdesigntävlingen har funnits till sedan 1954, och att tilldelas the Red 
Dot är en internationellt erkänd kvalitetsstämpel.  
 
41 experter från hela världen – den största juryn i tävlingens historia – samlades i 
Ruhrområdet i slutet  av februari för att utse 2016 års bästa designinnovationer.  Den 
oberoende panelen bestående av designexperter bedömde de inlämnade produkterna efter 
specifika kriterier så som funktionalitet, innovationsgrad, formell kvalitet och ekologisk 
kompatibilitet. Den internationellt organiserade tävlingen ”Red Dot Award: Product Design” 
bedömer årets bästa produkter. Tillverkare och designers från hela världen lämnar in sina 
senaste originalprodukter, i hopp om att tilldelas den eftertraktade utmärkelsen ”Red Dot”.  

 
 

 
 
Thule ProRide 598 
Lanseringen av Thule ProRide 598 år 2015 innebar en förbättring av världens mest populära 
cykelhållare. Thule ProRide är känd som den snabbaste, mest bekväma upprätta 
cykelhållaren för de flesta sorters cyklar, upp till 20 kg. Med dess kombination av 
bekvämlighet, stabilitet och smart design har Thule ProRide 598 tagit den ikoniska 
cykelhållaren till nästa nivå, med förbättrade funktioner och en uppdaterad design. Thule 
ProRide 598 är lätt att använda och mycket tillförlitlig; från den bekväma monteringen av 
cykelhållaren – på båda sidor av biltaket – till den automatiska positioneringen när cykeln är 
fastsatt.  
 
Det momentbegränsande vredet säkerställer att cykeln är ordentlig säkrad, genom att 
kontrollera trycket mot cykelramen.  
 



	

	

 
 
 
Den smarta designen har stora, mjuka vadderade gripklor som formar sig efter cykelns ram 
och sprider trycket, vilket minimerar risken för skador på ramen och felaktig montering. 
Gripklornas utökade nedre del omsluter ramen, och motverkar att cykeln ramlar under 
montering, samtidigt som den säkerställer att cykeln transporteras tryggt.  
 

 
För mer information, vänligen kontakta: 
Tina Liselius, PR & Sponsorship Manager 
E-mail: Tina.Liselius@thule.com   
Telefon: +46 700 90 26 52 

För mer information om Thules produkter, vänligen besök: www.thule.com 
 

 

Om Thule Group 
Thule Group är världsledande på produkter som gör det enkelt att lätt, säkert och snyggt ta med sig 
det man behöver och bryr sig om när man lever ett aktivt liv. Under mottot Active Life, Simplified. 
erbjuder vi produkter inom två segment: Outdoor&Bags (så som utrustning för cykel-, vatten- och 
vintersporter, takboxar, cykel- och, barnvagnar, joggingvagnar, dator- och kameraväskor, ryggsäckar 
och fodral för mobiltelefoner och annan digital utrustning), samt Specialty (verktygs- och utrustnings-
lådor för pick-up-bilar). 
Våra produkter säljs på 139 marknader över hela världen. Vi är drygt 2 000 anställda som arbetar på 
nio fabriker och fler än 35 försäljningskontor. Försäljningen under 2015 uppgick till 5,3 miljarder 
svenska kronor.  
Thule Group är ett publikt företag listat på Nasdaq Stockholm. 
Läs mer på www.thulegroup.com 


