
 

 

 

Lättviktsryggsäcken Thule Stir i nya storlekar 
och färgalternativ  
Den mångsidiga ryggsäcken Thule Stir 
finns nu i fler storlekar och färger. En 
18L unisexmodell och en 28L 
könsspecifik ryggsäck har lagts till i 
kollektionen. Det gör att serien nu 
består av fem modeller och storlekar. 
Thule Stir passar perfekt för både 
naturvandring och för 
statsanvändning.  

Länk till bilder att ladda ner finns här. 

 
Thule Stir 18L är precis som de andra i ryggsäckarna i serien framtagen i en hållbar 
210D-nylon och i en lättvikts-design. Less is more vad gäller Thule Stir. Den nya 18L-
modellen har en öppning med dragflik som gör att du kommer snabbt åt innehållet i 
väskan. En innerficka i nätmaterial gör att du snabbt hittar dina tillhörigheter som nycklar 
och plånbok. Ryggpanel och axelband är i tyg som andas vilket gör att du håller dig 
sval. Thule Stir 18 L är kompatibel för vätskesystem. Den har också en fästögla för 
lampa och reflex så att du enkelt gör dig synlig i mörker. Se fler bilder här. 
 

 
Kombinera funktionerna av den minimalistiska Thule Stir 18L med den extra volymen 
i Thule Stir 28L. Den har avtagbara kompressionsremmar och ex öglor som du kan 
fästa vandringsstavar eller isyxor i. Du kommer lätt åt telefonen och andra småsaker i 
en elastisk ficka på axelremmen. Finns i dam- och herrmodell. 

 
Thule Stir 35L and 28L  Thule Stir 20L, 18L och 15L 

vandringsryggsäckar (unisex) 

Färger herr: Dark Shadow och Dark Forest 
Färger dam: Fjord och Dark Forest 

Färger: Dark Shadow, Fjord, och Dark Forest 

           



 

 

 
Ladda gärna ner bilder här. 

För mer information, vänligen kontakta:  
Magdalena Höglund, Presskontakt, Thule 
Tel: 0733 338840, magdalena@highlandpr.se 

 
 
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  
 


