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Általános ismertetés
A Thule Ocean tetõboxok a 2004-ben kerültek piacra a Thule ezidáig legnagyobb tetõbox-családjaként.
A Thule Ocean tetõboxok 6 különbözõ méretben vásárolhatók meg, hiszen kifejlesztésük folyamán fontos
szempont volt, hogy minden lehetséges igénynek és elvárásnak megfeleljenek. A Thule Ocean tetõboxok a
márka minõség iránti elkötelezettségének megfelelõ minõségű alapanyagból készülnek, és megfelelnek a
legszigorúbb biztonsági elõírásoknak is.
Az Thule Ocean 500 a család talán egyik legnépszerűbb tagja 310 l-es térfogatával, hiszen amellett, hogy
rengeteg csomag elfér benne, elég keskeny ahhoz, hogy Ön akár még néhány biciklit is felerõsíthessen a
box mellé a tetõcsomagtartóra. A 226 centiméter hosszú Thule Ocean 500 tetõboxban Ön akár 5 pár sílécet
is magával vihet. A Thule Ocean 500 a család egyetlen tagjaként az ezüst szín mellett fekete színben is
megrendelhetõ.

Thule Ocean 500 tetőbox – az alkalmazott Thule-megoldások

Thule központizár

Thule Dual-Force teleszkópok

Thule Easy Snap rögzítő

Szabadalmaztatott biztonsági
zárrendszer, melynél a kulcsot
csak akkor lehet kivenni a
zárból, ha minden záródási
pont tökéletesen lezárt.
A központi zár minden Thule
box tartozéka.

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

Ez a Thule által
szabadalmaztatott rögzítési
rendszer leegyszerűsíti a
tetõbox felszerelését az autóra,
emellett szerszámokra
sincsszükség .

Thulebox.hu Tetőbox Mintabolt
Cím: 1112 Budapest, Töhötöm u. 41.
Telefon: 319-4781, fax: 319-7500
E-mail: info@thulebox.hu Web: www.thulebox.hu

Thule Ocean 500 tetőbox
A Thule Ocean 500 tetőbox jellemzői
A tetõbox rendkívül egyszerűen rögzíthetõ a tetõcsomagtartóhoz a Thule Easy-Snap rögzítõrendszere
segítségével. A nyitást és bezárást a DualForce szabadalmaztatott rugós erõrásegítõ rendszer könnyíti
meg. A box megfelel a TÜV/GS és a CityCrash elõírásoknak.

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 Ocean 500 tetőboxhoz az alábbi kiegészítõ termékeket ajánljuk:

Thule Boxlift 571
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.

Thule Tetőbox-tisztító
313
A legjobb megoldás a
tetõbox karbantartására
a Thule Boxtisztító
használata.
Környezetbarát ápolóés tisztítószer, mely
megóvja tetõboxát a
káros környezeti
hatásoktól, és melynek
segítségével tetõbox-a
megõrzi eredeti fényét.
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Thule Clamp Lamp
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.

Thule sílécrögzítő
A Thule belsõ sílécrögzítõje könnyedén
felszerelhetõ a tetõbox
belsõ oldalára. A 743as kiegészítõ
segítségével a síléc
és a snowboard
biztonságosan
rögzíthetõ és
sérülésmentesen
szállítható.

