
STWORZONE WE WSPÓŁPRACY 
POMIĘDZY OPLEM I THULE.

INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA



Praktische LösungenPraktische Lösungen

Ułatwiamy przewożenie niezbędnego sprzętu, 
aby zapobiec Twojemu rozstaniu z pasją.
Dachowe systemy transportu bagażu Thule dedykowane do samochodów Opla pomagają tysiącom miłośników 
aktywnego wypoczynku odkryć nowe możliwości. Wszechstronne rozwiązania sprawdzają się w każdym środowisku:  
nie tylko tuż za miastem, ale również poza utartym szlakiem, na górskich trasach, sawannie czy nad odległą wodą.  
Stale udoskonalamy nasze produkty pod względem bezpieczeństwa, funkcjonalności i wzornictwa. Zapraszamy  
do świata Thule i zapoznania się z naszą aktualną ofertą dla użytkowników Opli. 

UCHWYTY ROWEROWE
Dwa kółka zawsze pod ręką – 
prosty i bezpieczny transport 
dzięki innowacyjnym rozwiązaniom 
firmy Thule.
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POJEMNIKI DACHOWE
Kiedy w bagażniku zaczyna bra-
kować miejsca, warto skorzystać 
z szerokiej oferty pojemników 
dachowych.

UCHWYTY NA SPRZĘT WODNY
Zanim odpłyniesz, zadbaj o to,  
by dowieźć swój sprzęt 
bezpiecznie i komfortowo.

UCHWYTY NA NARTY
I SNOWBOARD
W sam raz dla miłośników białego 
szaleństwa.

DANE TECHNICZNE

PRZEGLĄD PRODUKTÓW
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Uchwyty rowerowe mocowane na dachu
Jak przekształcić dach w idealny środek 
transportu rowerów.

Thule oferuje dwie wersje dachowych uchwytów rowerowych, które w prosty sposób mocowane są bezpośrednio do belek dachowych Twojego  
Opla. Są stabilne, bezpieczne i pewnie trzymają rower w pionie. Przewóz roweru na dachu w wysokiej pozycji pozwala uniknąć jego zabrudzenia  
i zakurzenia, dlatego wielu zawodowych kolarzy preferuje ten sposób transportu. Jeśli Ty również zdecydujesz się załadować rower na dach, 
wystarczy, że wybierzesz odpowiedni model uchwytu.

Ułatwiamy przewożenie niezbędnego sprzętu, 
aby zapobiec Twojemu rozstaniu z pasją.

Thule FreeRide – nowoczesny,
dynamiczny i funkcjonalny.

• Wymiary: 126 x 74 x 8 cm
•  Udźwig: 60 kg
• Gustowny tytanowy kolor
• Nowa konstrukcja szyn na koła ułatwiająca załadunek roweru
• Uchwyt ramy z mechanizmem szybkiego uwalniania pasuje  
       do większości ram o średnicy do 70 mm
• Zamki zabezpieczają zarówno rower w uchwycie, jak i uchwyt  
       na belkach dachowych
• Regulowane paski zębate z mechanizmem szybkiego  
       uwalniania Quick-Release pasują do różnych rozmiarów kół
• Szybki i prosty montaż uchwytu zarówno do belek prostych  
       płaskich oraz  owalnych aerodynamicznych
• W zestawie adaptery do rowków T (20 mm)

Uchwyt ramy
Utrzymuje rower w stabil-
nej, bezpiecznej pozycji.

Paski zębate Quick-Release
Regulowane, zabezpieczają
koła o różnych rozmiarach,
zapewniają szybki montaż
i demontaż.

Thule FreeRide 532 
Nr części: 93 165 699

Wygodne przechowywanie roweru w domu.
Uchwyt ścienny Thule 9771
Nr części: 93 165 700

• Umożliwia bezpieczne przechowywanie rowerów  
i uchwytów dachowych powieszonych na ścianie

• Udźwig do 40 kg

Thule Expert 298
Nr części: 39 199 315

• Wymiary: 145 x 32 x 9 cm
• Udźwig: 20 kg
• Przeznaczony do transportu jednego roweru, również elektrycznego
• Pasuje do większości ram o średnicy do 100 mm
• Szybki i prosty montaż uchwytu do różnego rodzaju belek
• Posiada zamek

Szybko, prosto i wygodnie.

N O W O Ś Ć !
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Najbardziej poręczny, w pełni składany bagażnik na dwa rowery  
(również elektryczne).

•  Odłączane uchwyty ramy wyposażone w gałki optymalizują siłę mocowania Thule
• AcuTight: po osiągnięciu optymalnej siły mocowania słychać kliknięcie
• W pełni składany: łatwe przechowywanie i montaż
• Duża ładowność (2 x 30 kg) umożliwia transport rowerów elektrycznych
• Duża odległość między uchwytami kół umożliwia transport bardziej masywnych 

rowerów o dużym rozstawie osi
• Mechanizm odchylania sterowany pedałem zapewnia dostęp do bagażnika auta 

również z zamocowanymi rowerami
• Mocowanie do haka zamykane jedną ręką nie wymaga użycia dużej siły i ułatwia 

montaż bagażnika
• Długie paski zębate z klamrami z zapadką ułatwiają mocowanie kół
• Zintegrowane uchwyty ułatwiają przenoszenie
• Zamki zabezpieczają uchwyt na haku oraz rowery w uchwycie

Thule EasyFold 931 
Nr części: 39 050 209

Uchwyty rowerowe mocowane na haku to najwygodniejszy i najbezpieczniejszy sposób przewozu do 3 rowerów. Innowacyjne rozwiązania  
zapewniają łatwy montaż nawet dużych i ciężkich rowerów oraz stały dostęp do bagażnika.

Szybki montaż.

•  Wymiary: 130 x 56 x 76 cm
• Udźwig: 46 kg
• Przeznaczony do transportu dwóch rowerów
• Maksymalna masa każdego roweru: 25 kg
• Pasuje do ram o średnicy od 22 do 80 mm
• Łatwy montaż
• Posiada zamek i 13-pinowe złącze 
• Składany dla ułatwienia przechowywania

Thule Coach 2 – 274
Nr części: 39 199 316N O W O Ś Ć !

Pewny transport.
Thule Coach 3 – 276 
Nr części: 39 199 317

•  Wymiary: 126 x 74 x 80 cm
• Udźwig: 60 kg
• Przeznaczony do transportu trzech rowerów
• Maksymalna masa każdego roweru: 25 kg
• Pasuje do ram o średnicy od 22 do 80 mm
• Łatwy montaż
• Posiada zamek i 13-pinowe złącze 
• Składany dla ułatwienia przechowywania

N O W O Ś Ć !

Uchwyty rowerowe mocowane 
na haku holowniczym
Najwygodniejszy i najbezpieczniejszy
transport do 3 rowerów.



5

Najbardziej poręczny, w pełni składany bagażnik na dwa rowery  
(również elektryczne).

Thule oferuje niezwykle szeroką gamę stylowych pojemników dachowych, które zwiększą możliwości transportowe Twojego Opla, świetnie 
komponując się z jego sylwetką zarówno pod względem wzornictwa, jak też aerodynamiki. Każdy produkt został opracowany i przetestowany 
zgodnie z rygorystycznymi standardami bezpieczeństwa, które często wyprzedają obowiązujące międzynarodowe wymogi. 

1

Power-Grip/Power-Click/Fast-Grip
Opatentowane systemy szybkiego montażu ułatwiają mocowanie pojemnika 
dachowego jedną ręką.

2

Otwieranie z obu stron
Wygodna obsługa z obu stron
pojazdu.

3

Lekko i przyjemnie
Opatentowane przez Thule
podnośniki sprężynowe Dual-Force 
w połączeniu z wewnętrznymi  
i zewnętrznymi uchwytami ułatwiają 
otwieranie i zamykanie pojemnika.

4

Zamek centralny
Opatentowany system zabezpieczeń:
klucz wyjąć można tylko wówczas, gdy 
wszystkie rygle są zamknięte.

5

Dyfuzory Thule
Podłużne kanały powietrzne
oraz spojler u podstawy pojemnika
ograniczają opór powietrza,
hałas i wibracje.

6

Pełny dostęp do bagażnika
Dzięki optymalnemu umiejscowieniuna dachu pojemnik nie ogranicza kąta 
otwarcia drzwibagażnika.

Zapoznaj się z unikalnymi rozwiązaniami zastosowanymi  
w pojemnikach Thule, zapewniającymi prosty i wygodny  
montaż oraz załadunek.

Funkcjonalne rozwiązania Thule

• Wymiary: 133 x 86 x 37 cm
• Pojemność: 320 l
• Ładowność: 50 kg
• Masa: 10 kg
• Kolor: czarny
• Montaż do obejmy w kształcie litery U
• Zamykany na zatrzaski

Opel XS 
Nr części: 39 194 753

Kompaktowy, praktyczny  
pojemnik w przystępnej cenie.

N O W O Ś Ć !

Ponadczasowy  
i funkcjonalny. 
Thule Ocean 200 
Nr części: 13 481 282

• Wymiary: 175 x 82 x 45 cm
• Pojemność: 390 l
• Ładowność: 50 kg
• Masa: 14 kg

Otwierany z tyłu

Funkcjonalny pojemnik  
o eleganckiej stylistyce.
Thule Touring 200
Nr części: 13 481 285 (Titan Aero)

• Wymiary: 175 x 82 x 45 cm
• Pojemność: 400 l
• Ładowność: 50 kg
• Masa: 13 kg
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Praktyczny pojemnik dla  
najbardziej wymagających.
Thule Touring 700 
Nr części: 13 481 284 (Titan Aero)

• Wymiary: 232 x 70 x 42 cm
• Pojemność: 430 l
• Ładowność: 50 kg
• Masa: 15 kg
• Pokryty szarym materiałem aeroskin
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Praktyczny i pojemny.

Thule Motion 800
Nr części: 95 599 247  (kolor srebrny, błyszczący)
Nr części: 95 599 248 (kolor czarny, błyszczący)

• Wymiary: 205 x 84 x 45 cm
• Pojemność: 460 l
• Ładowność: 75 kg
• Masa: 19 kg
• Kolor: biały
• Zamek centralny

Pojemnik o nowoczesnej 
 stylizacji z logo Opla. 

•  Wymiary: 205 x 84 x 45 cm
• Pojemność: 460 l
• Ładowność: 75 kg
• Masa: 19 kg

Nr części: 39 050 208 
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Dwukolorowy pojemnik dachowy 
Opel X o aerodynamicznym 
kształcie.

•  Wymiary: 218x 94 x 40 cm
• Pojemność: 470 l
• Ładowność: 75 kg
• Masa: 26 kg
• Kanały powietrzne optymalizują opór 
  powietrza

 
Nr części: 39 194 752

N O W O Ś Ć !
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POJEMNIKI DACHOWE
Szeroka oferta pojemników dachowych 
pozwoli Ci wybrać produkt idealny dla
Twojego auta i Twoich potrzeb.
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W jaki sposób przewozisz swoje narty czy snowboard do ulubionego kurortu? Na pewno odpowiednio zamontowane. Firma Thule oferuje profes-
jonalne uchwyty do bezpiecznego i wygodnego transportu sprzętu sportowego. Prosty montaż i łatwy załadunek niezależnie od pogody. Poznaj 
funkcjonalne rozwiązania dla narciarzy i snowboardzistów.

Uchwyty na narty/snowboard
Idealne wsparcie w sportach zimowych:
prosty montaż, łatwy załadunek
i bezpieczeństwo w drodze.

Na każdą nartę, na każdy snowboard.

•  Przeznaczony do transportu 4 par nart lub 2 desek snowboardowych
• Szerokość ładunkowa: 50 cm
• Miękkie gumowe ramiona zabezpieczają sprzęt przed zarysowaniem
• Zintegrowany pionowy system sprężynowy umożliwiający przewożenie  
 grubszych nart lub desek
• Możliwość montowania w rowkach T 

• Przeznaczony do transportu 4 par nart lub 2 desek snowboardowych
• Szerokość ładunkowa: 75 cm
• Miękkie gumowe ramiona zabezpieczają sprzęt przed zarysowaniem
• Zintegrowany pionowy system sprężynowy umożliwiający  
 przewożenie grubszych nart lub desek
• Możliwość montowania w rowkach T 

Wygodny i łatwy w montażu.

Wysuwana podstawa
Podstawę uchwytu można w prosty
sposób wysunąć jedną ręką, co ułatwia
załadunek nart bez ryzyka zarysowania
karoserii.

Regulowana wysokość
Zabezpiecza dach samochodu 
przed uszkodzeniem. 

Duże przyciski
Łatwe otwieranie nawet
w rękawicach narciarskich.

Duże przyciski
Łatwe otwieranie nawet
w rękawicach narciarskich.

Thule 7324 
Nr części: 39 199 585

Thule 7326 
Nr części: 39 199 586
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Firma Thule opracowała całą gamę rozwiązań z myślą o zmotoryzowanych miłośnikach sportów wodnych. Dedykowane uchwyty znacząco zwiększają 
zdolności transportowe Twojego Opla, umożliwiając swobodny przewóz kajaka, deski surfingowej czy wakeboardu. Innowacyjne produkty pozwolą  
Ci oszczędzić czas i energię, abyś mógł wykorzystać je w sportowej walce z żywiołem.

Uchwyty na sprzęt wodny
Wszystko, czego potrzebujesz, aby przewieźć kajak  
lub deskę nad wodę.

Odchylany
Hull-a-Port Pro 837 odchyla
się w dół do poziomu belek
dachowych. Kiedy nie jest
używany, aby ograniczyć
opór powietrza i nie utrudniać
wjazdu, np. do garażu.

Podkładki ochronne
Grube filcowe 
podkładki chronią 
kadłub kajaka.

Idealnie dopasowany
do kształtu kajaka.

•  Nieużywany składa się do poziomu belek dachowych, ułatwiając wjazd 
do garażu

• Stabilna, ergonomiczna konstrukcja
• Grube filcowe podkładki chronią kadłub kajaka
• Mocne pasy pewnie trzymają kajak
• Gumowa podkładka wokół sprzączki pasa zabezpiecza kajak i karoserię  
 przed zarysowaniem
• Łatwy mechanizm montażu
• Ładowność do 45 kg

Thule Hull-a-Port Pro 837 
Nr części: 93 165 697

Opracowane przez surferów dla surferów.

• Opracowany i przetestowany przez windsurferów i surferów
• Deska zabezpieczana pasami
• Mieści jedną deskę windsurfingową i dwa maszty
• Podkładki ochronne w komplecie

Thule Sailboard Carrier 833 
Nr części: 93 165 527
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Aluminiowe i stalowe belki dachowe

Model Opla Opis części Nr części

ADAM Aluminiowe belki dachowe 13 365 633

Agila, Agila B
Aluminiowe belki dachowe dla pojazdów wyposażonych w relingi 
dachowe

93 199 697

Antara Aluminiowe belki dachowe 90 485 278

Astra H Hatchback, GTC, Sports Tourer Aluminiowe belki dachowe 93 199 012

Astra H Sports Tourer Aluminiowe belki dachowe 93 199 523

Astra J Hatchback Aluminiowe belki dachowe 32 026 268

Astra J GTC Aluminiowe belki dachowe 13 345 543

Astra J Limousine Aluminiowe belki dachowe 13 347 255

Astra J Sports Tourer Aluminiowe belki dachowe 13 312 192

Astra K Hatchback Aluminiowe belki dachowe 39 130 718

Astra K Sports Tourer Aluminiowe belki dachowe 39 130 470

Combo C Stalowe belki dachowe   9 162 809

Combo C Aluminiowe belki dachowe   9 162 810

Combo D
Aluminiowe belki dachowe dla pojazdów wyposażonych w relingi 
dachowe

95 599 107

Combo D Aluminiowe belki dachowe dla pojazdów bez relingów dachowych, 
3-częściowe, obciążenie do 70 kg

95 599 106

Combo D Aluminiowe belki dachowe dla pojazdów bez relingów dachowych, 
3-częściowe, obciążenie do 100 kg

95 599 105

Combo E, Combo E Life Aluminiowe belki dachowe dla pojazdów bez relingów dachowych 39 176 103

Combo E, Combo E Life Aluminiowe belki dachowe dla pojazdów wyposażonych w relingi 
dachowe

39 165 745

Corsa D, Corsa E, 3D i 5D Aluminiowe belki dachowe 93 199 353

Crossland X, Grandland X Aluminiowe belki dachowe dla pojazdów wyposażonych w relingi 
dachowe

13 474 370

Crossland X Aluminiowe belki dachowe dla pojazdów bez relingów dachowych 13 474 372

Grandland X Aluminiowe belki dachowe dla pojazdów bez relingów dachowych 95 599 847

Insignia A Aluminiowe belki dachowe 32 026 167

Insignia A Sports Tourer Aluminiowe belki dachowe 32 026 169

Insignia B Grand Sport Aluminiowe belki dachowe 39 134 275

Insignia B Sports Tourer Aluminiowe belki dachowe 39 163 585

KARL ROCKS Aluminiowe belki dachowe dla pojazdów wyposażonych w relingi 
dachowe

39 165 197

Meriva A Aluminiowe belki dachowe 93 199 364

Meriva B Aluminiowe belki dachowe 13 293 025

Mokka, Mokka X Aluminiowe belki dachowe dla pojazdów wyposażonych w relingi 
dachowe

95 417 405

Movano B (H1) Aluminiowe belki dachowe 93 168 343

Movano B (H2) Aluminiowe belki dachowe 93 167 798

Signum, Vectra C Aluminiowe belki dachowe 93 199 397

Vectra C Caravan Aluminiowe belki dachowe   9 163 084 

Vivaro A Stalowe belki dachowe   9 121 802

Vivaro B Stalowe belki dachowe 95 599 443

Vivaro B Stalowe belki dachowe 95 599 444

Vivaro B Aluminiowe belki dachowe 95 599 432

Vivaro B Aluminiowe belki dachowe 95 599 442

Zafira A Aluminiowe belki dachowe 13 320 946

Zafira B Aluminiowe belki dachowe dla pojazdów bez relingów dachowych 93 199 010

Zafira B Aluminiowe belki dachowe dla pojazdów wyposażonych w relingi 
dachowe

93 199 521

Zafira C Aluminiowe belki dachowe dla pojazdów bez relingów dachowych 13 345 550

Przegląd akcesoriów
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Model Coach 2 – 274 Coach 3 – 276 EasyFold 931

Liczba rowerów 2 3 2

Udźwig 46 kg 60 kg 60 kg

Maks. masa 1 roweru 25 kg 25 kg 30 kg

Możliwość transportu
rowerów elektrycznych

•

Długość 130 cm 126 cm 123 cm

Szerokość 56 cm 74 cm 61 cm

Masa 14  kg 19 kg 19 kg

Średnica ramy 22–80 mm 22–80 mm 22–80 mm

Demontowane uchwyty ramy • • • 

Możliwość odchylania (z rowerami) • • •

Zamek do przypięcia roweru do bagażnika • • •

Zamknięcie bagażnika na haku • • •

Montaż na autach z kołem zapasowym na tylnych 
drzwiach

Wymagany adapter Wymagany adapter

Montaż większości rowerów z hamulcami tarczowymi • • •

Oświetlenie tylne • • •

Złącze zasilające 13-pin 13-pin 13-pin

Spełnia normę City Crash • • •

Uchwyty rowerowe montowane na haku holowniczym

Model Thule FreeRide 532 Thule Expert 298

Liczba rowerów 1 1

Punkty montażu Rama/Koło Rama/Koło

Wymiary ramy okrągła: Ø 22–70 mm, owal-
na: maks. 65 x 80 mm

okrągła: Ø 22–80 mm, owal-
na maks. 80 x 100 mm

Rozmiary opon każdy każdy

Automatyczne pozycjonowanie
roweru •

Regulowane paski zębate
z mechanizmem szybkiego
uwalniania

• •

Zamykanie roweru
do bagażnika • •

Zamykanie bagażnika
do belek dachowych • •

Montaż z lewej lub prawej
strony • •

Pasuje do belek dachowych
modeli Opla • •

Spełnia normę City Crash • •

Uchwyty rowerowe montowane na dachu

• = dostępny



Model Opel XS Thule Ocean 200
Thule Touring

200                                                    700
Opel 
biały

Thule Motion 800 Opel X

Wymiary 133 x 86 x 37 cm 175 x 82 x 45 cm 175 x 82 x 45 cm 232 x 70 x 42 cm 205 x 84 x 45 cm 205 x 84 x 45 cm 218 x 94 x 40 cm

Masa 10 kg 14 kg 13 kg 15 kg 19 kg 19 kg 26 kg

Pojemność 320 l 390 l 400 l 430 l 460 l 460 l 470 l

Ładowność 50 kg 50 kg 50 kg 50 kg 75 kg 75 kg 75 kg

System montażu U-lock Easy-Snap Fast-Grip Power-Click Power-Click Power-Click

Otwieranie od tyłu jednostronne obustronne obustronne obustronne obustronne

Wspomaganie
otwierania i zamykania
Dual Force

• • • • • • •

Pasy montażowe • • • • • • •

Zamek centralny zamykany na zatrzaski • • • • • •

Pasuje do belek dachowych  
modeli Opla

• • • • • • •

Spełnia normę City Crash • • • • • • •

Kolor czarny matowy szary tytanowy biały
srebrny błyszczący
czarny błyszczący

czarny błyszczący /
tytanowy metaliczny

Model 7324 7326

Liczba par nart/snowboardów 4/2 6/4

Szerokość robocza 50 cm 75 cm

Duży przycisk • •

Gumowe podkładki ochronne • •

Miejsce na wysokie wiązania • •

Zamykanie nart w uchwycie • •

Zamknięcie uchwytu na dachu • •

Pasuje do belek dachowych 
modeli Opla • •

Inne

zintegrowany pionowy 
system sprężynowy

zintegrowany pionowy 
system sprężynowy,

możliwość montowania  
w rowkach T

Uchwyty na narty/snowboard Uchwyty na sprzęt wodny

Model
Thule Hull-a-Port Pro

837
Thule 833

Ładowność 1 kajak 1 deska i 2 maszty

Długość pasów 2 x 275 cm 2 x 275 cm

Gumowa osłona sprzączki • •

Pasuje do aluminiowych
belek dachowych modeli Opla • •

Pasuje do płaskich belek
dachowych modeli Opla •

• = dostępny
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Pojemniki dachowe 



Notatki
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Wydrukowane w broszurze kolory mogą nie odpowiadać oryginalnym kolorom produktów. Produkty i ich specyfikacja są aktualne w momencie publikacji niniejszego dokumentu (3/2019). Dane techniczne i wyposażenie 
mogą różnić się na poszczególnych rynkach sprzedaży. Zastrzega się prawo do błędów w druku, a także zmian dostępności i specyfikacji poszczególnych produktów.


