
 

 

Malmö, 15 juni, 2018   

Thule presenterar produkter för ett aktivt liv vid  

OutDoor Show den 17-20 juni, 2018, i tyska Friedrichshafen 

 

Oavsett om du lever ett aktivt liv i skog och mark eller i stadsmiljö, erbjuder Thule de 

rätta produkterna som hjälper dig att ta med det du bryr dig mest om när du lever ett 

aktivt liv. Besök Thules monter på Outdoor Show 2018 för att se våra senaste dags- och 

vandringsryggsäckar. 

Gör dig redo för ett äventyr 

Vi presenterar i år vårt breda utbud av 

ryggsäckar som passar varje aktivt tillfälle. 

Bland de nya produkterna på årets  

OutDoor Show finns reseryggsäckarna i 

serien Thule Landmark. Den nya ryggsäcks-

serien har gott om lösningar för att organisera 

packningen och smart funktion för att hindra 

stöld ur ryggsäcken. Thule Landmark gör det 

möjligt för den äventyrlige upptäckaren att röra 

sig i lugn och ro, både säkert och bekvämt. 

 

Väskor, bagage och ryggsäckar för stadsresenären 

Thule erbjuder en mängd smarta och snygga väskor, bagage och ryggsäckar för den moderna vardagen. 

Med fokus på design, användarvänlighet och smarta lösningar blir de lätta att packa, de skyddar det man 

tar med sig, det finns gott om utrymme och har en optimerad passform.  

Aktivt familjeliv 

Genom att utveckla produkter som gör det enkelt, säkert och roligt att ta med sig sina barn, hjälper Thule 

dig att vara aktiv också som förälder. Vi presenterar vårt urval av barnbärryggsäckar som gör det enklet 

för dig att ta med dig ditt barn var du än än går.  

Thule på OutDoor Show 2018 

OutDoor Show är med sina nära 1 000 utställare från 40 länder och över 22 000 besökare den största 

mässan för den europeiska utomhusbranschen. Besök oss i Hall A6, monter nummer 400 och upptäck 

hela Thules utbud för ett aktivt fritidsliv. 

För mer information vänligen kontakta   

Joe McAvoy: Global PR and Social Media Manager  

E-mail: joe.mcavoy@thule.com     

mailto:joe.mcavoy@thule.com


 

 

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, barncykelsadlar 

och cykelvagnar. Produkterna säljs på 140 marknader över hela världen. 

Thule är det största varumärket inom Thule Group. 

www.thule.com 
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