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Általános ismertetés
A Thule NorthCape a Thule tetõbox-ok egyik legelegánsabb formájával dicsekedhet. Nagyon alacsony
profilú tetõbox, így különösebb probléma nélkül maradhat folyamatosan felszerelve az autón. A tetõbox
alacsony, szinte süllyesztett formája az autóval látványban egy egységet alkot, azonban a belsõ tér még így
is versenyképes, 450 l térfogatú. A Thule NorthCape tetõbox-ot síléctartóval együtt forgalmazzuk, melynek
segítségével akár 7 pár, akár 225 cm hosszú sílécet is szállíthat, így nincs szükség e kiegészítõ külön
megrendelésére.

Thule NorthCape tetőbox – az alkalmazott Thule-megoldások

Thule Quick-Snap
rögzítõrendszer

Thule Dual-Force teleszkópok

Thule Dual-Side kétoldali
nyitási mechanizmus

Szabadalmaztatott Thuletechnológia, a jelenleg
rendelkezésre álló
leggyorsabb és
legegyszerűbben használható
Thule rögzítési rendszer.

Szabadalmazott speciális
teleszkópok, amik a box
nyitásánál, illetve lezárásánál
segítenek, hogy Önnek a
minimális erõt kelljen kifejtenie.
Minden Thule tetõbox tartozéka.

Lehetővé teszi a box nyitását
mindkét oldalról, megkönnyítve
a felszerelést, és a ki-, és
berakodást. A Thule Spirit,
Atlantis, NorthCape, X1 tetõbox
típusok jellemzõje.
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Thule NorthCape tetőbox
A Thule NorthCape tetőbox jellemzõi
A tetõbox a be- és kipakolás könnyítése érdekében DualSide nyitási technológiával felszerelt, melynek
segítségével mindkét oldalról nyitható. A nyitást és bezárást a DualForce szabadalmaztatott rugós
erõrásegítõ rendszer könnyíti meg. A box rögzítési megoldása a Thule PowerGrip technológiája, melynek
segítségével a tetõbox bármely Thule alaptartóra könnyedén rögzíthetõ.

Minden Thule tetőbox tartozéka
A tetõbox tartozéka 2 db 2m-es Thule állítható rögzítőpánt, melynek segítségével a csomagok
biztonságosan megóvhatók a sérüléstõl, töréstõl. A rögzítõpánt szakítószilárdsága 300 kg. A tetõbox
szabadalmaztatott biztonsági központizár-rendszerrel felszerelt - a kulcs csak akkor vehetõ ki a zárból, ha
minden záródási pont tökéletesen illeszkedik.

A Thule NorthCape tetõboxhoz az alábbi kiegészítõ termékeket ajánljuk:

Thule Boxlift 571

Thule Tetőbox-tisztító

Thule Clamp Lamp

Thule rögzítőpánt

Ha nincs elég helye a
garázsban, vagy
egyszerűen csak a box
le- és felemelését
szeretné egyszerűen és
könnyen végezni,
használja a Thule
Boxliftet! A csörlõ
kiválóan alkalmas még
kajak és szörfdeszka
felhúzására is.

A legjobb megoldás a
tetõbox karbantartására
a Thule Boxtisztító
használata.
Környezetbarát ápolóés tisztítószer, mely
megóvja tetõboxát a
káros környezeti
hatásoktól, és melynek
segítségével tetõboxa
megõrzi eredeti fényét.

A Thule új fejlesztése a
tetõcsomagtartóhoz
vagy tetõboxhoz
csíptethetõ lámpa, mely
a késõ esti
érkezésekkor és
indulásokkor nyújt nagy
segítséget. A lámpa a
tartozék 12V-os töltõvel
szivargyújtóról
újratölthetõ.

Erõs, állítható
rögzítõpántok a
biztonságos
szállításhoz, 300 kg-os
szakítószilárdsággal. A
rögzítõpántok
segítségével a
csomagok
biztonságosan
megóvhatók a
sérüléstõl, töréstõl vagy
szennyezõdéstõl.
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