
 

 

Malmö, 21 december 2018  

  

THULE @ PITTI IMMAGINE UOMO 95 

 

 

Thule visar två kollektioner med resväskor, kabinväskor och duffelväskor på Pitti Immagine Uomo, den 

världsledande modemässan för män i Florens 8-11 januari 2019. 

Designad för ett liv i rörelse 

På Pitti Uomo visas Thule Revolve, en helt ny kollektion med resväskor som lanseras i butik globalt i 

februari. Thule Revolve – Thules första hårda resväska – har en innovativ design med åtta hjul som gör 

den lätt att transportera och en stark konstruktion som är gjord för ett liv på resande fot. 

Elegant, mångsidig och modern  

På Pitti Uomo lanserar Thule också spännande nya väskor till den prisbelönta kollektionen  

Thule Subterra. Det ger fler valmöjligheter, bekvämlighet och smarta lösningar för dig som reser mycket! 

Med Thule Subterra håller du stilen på resan. De nya väskorna kompletterar sortimentet med 

högkvalitativa, moderna resväskor – i kollektionen finns allt från kabinväskor och bagage till datorväskor 

och fodral. 

De nya produkterna som visas är Thule Subterra Carry On Spinner, Thule Subterra Spinner 63cm och 

Thule Subterra Boarding Bag samt en rad reseaccessoarer.  

Träffa Thule och se resväskorna på Padiglione Centrale, Piano Terra, Stand H/12. 

 



 

 

För mer information, kontakta:  

Joe McAvoy: Global PR and Social Media Manager  

joe.mcavoy@thule.com  
070 - 020 90 49   
 
För mer information om produkter från Thule, 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. 
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