
 

 

 

Thule presenterar nya färger för lättviktsryggsäcken 
Thule Versant  
Thule presenterar nya spännande färger av lättviktsryggsäck-
serien Versant. Färger för den som vill sticka ut, exempelvis 
Roarange för herr och Mazarine blue för dam, liksom mer 
dämpade färger som ex Dark Forest och Deep Teal. 
 
Thule Versant är en lättviktsryggsäck med goda organisationsmöjligheter 
och bra åtkomst vid övernattningsturer. Thule Versant erbjuder en perfekt 
balans för att kunna packa lätt men ändå ha alla de viktigaste funktionerna i 
en vandringsryggsäck. Den anpassas enkelt för att skapa en perfekt 
passform med 12 cm justerbarhet för överkroppen och 10 cm för höftbältet. 
Avtagbar vattentät VersaClick-cylinderficka som klickas på höftbältet 
medföljer och som skyddar dina tillhörigheter från väder och vind. Det går 
dessutom att köpa till tillbehör som klickas på och av höftbältet, ex vattenflaska och en 
kamerabehållare. 
 
Ryggsäcken har ett så kallat StormGuard-system som innebär ett vattentätt bottenskikt kombinerat 
med ett ¾-dels regnskydd som gör packningen mer tillgänglig och håller packningen torrare än ett mer 
traditionellt regnskydd. 
 
 
Thule Versant 50L, 60L, och 70L  

Herr: Roarange, Dark Forest, och Fjord 

Pris:  
50 l – 1 999 kr 
60 l – 2 199 kr  
70 l – 2 299 kr 

Ladda gärna ner högupplösta bilder här: 

Dam: Mazerine och Deep Teal 
 

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



 

 

 
För mer information om Thule’s produkter, vänligen 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  

 

 

 


