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Általános ismertetés 

A Thule Spirit tetõbox-ok a Thule legújabb fejlesztése, melyben az elegancia és a funkcionalitás tökéletes 
ötvözõdésének lehetünk szemtanúi. A Thule Spirit kialakításakor a cél az aerodinamikailag tökéletes forma 
megalkotása volt, így a légellenállás jelentõsen csökkent és a nem kívánt zajok is a minimálisra csökkentek. 
A Thule Spirit két méretben és négy elegáns színben rendelhetõ meg, így a legmagasabb igényeket is 
kielégíti. 

A Thule Spirit 780 kontúrjai és áramvonalas formája tökéletesen idomul az autóhoz, belül pedig hatalmas 
380 l-es tér áll a csomagok rendelkezésére, ill. a síléctartóval kiegészítve akár 8 pár, maximum 185 cm-es 
sílécet is elhelyezhet benne. 

  

Thule Spirit 780 tetőbox – az alkalmazott Thule-megoldások 

Szín 

Ezüst metál 

Fényesfekete 

Pepita 

Antracit 

Méret Belméret Önsúly Térfogat Nyitás Terhelés Max pár síléc 
v. snowboard 

196x78x33 cm 190x73 cm 18 kg 380 l két oldalas 75 kg 6 

   
 
Thule Power-Grip rögzítési 
rendszer 
 
A Thule legújabb 
szabadalmaztatott rögzítési 
fejlesztése. A rögzítõkarmokat 
könnyen megszoríthatjuk, a 
művelet egy kézzel 
elvégezhetõ. 

Thule Diffuser technológia  

A hosszanti légcsatornák és 
spoiler a tetõboxon minimálisra 
csökkentik a légellenállást, a 
szélzajt, és a rázkódást. Ez az új 
Thule Spirit tetõbox jellemzõje. 

Thule Dual-Side kétoldali 
nyitási mechanizmus   

Lehetvé teszi a box nyitását 
mindkét oldalról, megkönnyítve 
a felszerelést, és a ki-, és 
berakodást. A Thule Spirit, 
Atlantis, NorthCape, X1 
tetõbox-ok jellemzõje. 
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A Thule Spirit 780 tetőbox jellemzői 

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 rögzítõpánt, 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.  
  

 

 

 

 

 

 

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

Thule Dual-Force teleszkópok 

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

Antracit, ezüstmetál, pepita 
és fényes fekete 
színekben rendelhetõ a Thule 
Spirit 780 tetõbox. Válassza 
autója színéhez a 
legmegfelelõbbet! 
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A Thule Spirit 780 tetőboxhoz az alábbi kiegészítő 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 

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

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 síléc-
rögzítõje könnyedén 
felszerelhetõ a tetõbox 
belsõ oldalára. A 743-
as kiegészítõ 
segítségével a síléc 
és a snowboard 
biztonságosan 
rögzíthetõ és 
sérülésmentesen 
szállítható. 


