
Bring your life
thule.com

Rooftop Tents



4 categorieën, 1 motto, 1 merk
Thule is een premium outdoor en lifestyle merk dat u helpt 
om alles wat u dierbaar is te vervoeren. We geloven in het 
belang van een actief leven - of dat nu in de stad is of in de 
natuur. De essentie van ons merk, samengevat in 3 woorden:

Bring your life



Het erfgoed van Thule
In 1942 werd Thule opgericht door Erik Thulin, een echte 
natuurliefhebber. In de jaren 60 richtte het bedrijf zich voor-
namelijk op autoproducten waarmee u makkelijker uw 
spullen kunt meenemen.

Over de jaren heen, werden aan het portfolio verschillende 
categorieën toegevoegd, die van Thule het lifestyle outdoor 
merk hebben gemaakt dat jullie vandaag kennen.
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Thule Tepui Ayer �

Model name: Model number: 901200

Ontworpen om de elementen van elk seizoen te

weerstaan, waardoor deze tent perfect is voor

ieder avontuur door het hele jaar.

EIGENSCHAPPEN

Biedt plaats aan maximaal twee mensen

Gemaakt van gecoat 600 denier en een mix

Het tentdoek is zowel UV- als

schimmelbestendig om de elementen van elk seizoen te weerstaan.

Inclusief schuimmatras met hoge dichtheid

voor meer comfort

Blue

901201

TECHNISCHE SPECIFICATIES

SLAAPCAPACITEIT •••••

2-PERSOONS

AFMETINGEN (GEOPEN

214 X 122 X 99 CM

AFMETINGEN (GESLOT

107 X 122 X 28 CM

HOOGSTE INWENDIGE

97

GEWICHT(KG) ••••••••••••

45.5

STATISCH LAADGEWIC

182

MINIMALE STANGBREE

64

BASISCONSTRUCTIE •••

GELASTE ALUMINIUMBUIS MET ISOLATIE EN ALUMINIUM TOPLAAG

STOF VAN DE OVERKA

260  G POLYESTERKATOEN

INWENDIG FRAME ••••••

5/8" (16  MM) GEWIKKELD ALUMINIUM

MUGGENSCHERMEN •••

JA

SEIZOENEN ••••••••••••••••

ALLE

KLEUR •••••••••••••••••••••••

HAZE GRAY

MODELNUMMER •••••••••

901200

Thule Basin
Model name           Model number: 901017

Snel en makkelijk op te zetten daktent die tevens
dienst kan doen als dakkoffer.

eigenschappen

Snelle installatie - van gesloten naar gebruiksklaar in minder dan een minuut

Open beide uiteinden om als daktent te gebruiken of één kant voor gemakkelijke
toegang tot uw uitrusting

Een veelzijdig ontwerp vormt de daktent voor twee mensen om in een ruime dakkoffer

Eenvoudig te installeren montagebeugels vergrendelen de tent stevig op uw voertuig,
zijn voorzien van een koppelbegrenzer om altijd een veilige installatie te garanderen
en nemen de helft van de tijd in beslag om te installeren in vergelijking met 
traditionele montagesystemen

Gepatenteerd ritssysteem maakt een gemakkelijke omvorming van tent naar dakkoffer
mogelijk

Weerbestendige, duurzame en ademende stof voor extra bescherming en comfort

Geïsoleerd dak om de temperatuur in de tent onder controle te houden en het 
omgevingsgeluid te verminderen

Inclusief een schuimmatras met afneembare hoes voor extra comfort

Inclusief telescopische ladder die aan iedere kant kan worden bevestigd voor gemakkelijke
toegang

technische specificaties

slaapcapaciteit .................. 2-persoons

afmetingen (geopend) ....... 213.4 x 140 x 108.6 cm

afmetingen (gesloten).......213.4 x 140 x 32.4 cm

max interne hoogte ...........94 cm

gewicht .............................80 kg

statisch laadgewicht.........300 kg

minimale stangbreedte .......61 cm

basisconstructie................HardsHell: 5mm aBs met zowel UV-inHiBitors als kleUr

.................................................... VerVaging inHiBitors.
onderkant: comBineert aBs met een gelaste alUminiUm

onderstrUctUUr met Unieke ViltgeVoerde polypropyleen panelen

in Honinggraat Voor Versterkte ondersteUning en isolatie

stof van de overkap ......... 260g katoen en polyester gecoat tot waterdicHtHeid Van 1500mm

kleur .................................Black/ oliVe green

modelnummer .................... 901017
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Thule Tepui Ayer �

Model name: Model number: 901200

Ontworpen om de elementen van elk seizoen te

weerstaan, waardoor deze tent perfect is voor

ieder avontuur door het hele jaar.

EIGENSCHAPPEN

Biedt plaats aan maximaal twee mensen

Gemaakt van gecoat 600 denier en een mix

seizoen te weerstaan.

Gaaspanelen bieden ruime ventilatie en

kunnen openen voor meer luchtstroom

Vier grote binnenvakken voor het opbergen

van kampeeruitrusting en -accessoires

901201

TECHNISCHE SPECIFICATIES

SLAAPCAPACITEIT •••••

2-PERSOONS

AFMETINGEN (GEOPEN

214 X 122 X 99 CM

AFMETINGEN (GESLOT

107 X 122 X 28 CM

HOOGSTE INWENDIGE

97

GEWICHT(KG) ••••••••••••

45.5

STATISCH LAADGEWIC

182

MINIMALE STANGBREE

64

BASISCONSTRUCTIE •••

GELASTE ALUMINIUMBUIS MET ISOLATIE EN ALUMINIUM TOPLAAG

STOF VAN DE OVERKA

260  G POLYESTERKATOEN

INWENDIG FRAME ••••••

5/8" (16  MM) GEWIKKELD ALUMINIUM

MUGGENSCHERMEN •••

JA

SEIZOENEN ••••••••••••••••

ALLE

KLEUR •••••••••••••••••••••••

HAZE GRAY

MODELNUMMER •••••••••

901200

Thule Basin Wedge
Model name           Model number: 901018

Onze snelst op te zetten en meest stabiele
daktent die tevens dienst kan doen als dakkoffer.

eigenschappen

Snelle installatie - van gesloten naar gebruiksklaar in minder dan een minuut

Door de wigvorm is het onze meest stabiele en snelste daktent om op te zetten

Een veelzijdig ontwerp vormt de daktent voor twee mensen om in een ruime dakkoffer

Eenvoudig te installeren montagebeugels vergrendelen de tent stevig op uw voertuig, 
zijn voorzien van een koppelbegrenzer om altijd een veilige installatie te garanderen en 
nemen de helft van de tijd in beslag om te installeren in vergelijking met traditionele
montagesystemen

Gepatenteerd ritssysteem maakt een gemakkelijke  omvorming van tent naar dakkoffer
mogelijk
Weerbestendige, duurzame en ademende stof voor extra bescherming en comfort

Geïsoleerd dak om de temperatuur in de tent onder controle te houden en het 
omgevingsgeluid te verminderen

Inclusief een schuimmatras met afneembare hoes voor extra comfort 

Inclusief een telescopische ladder die aan beide zijden of de achterkant van de tent kan 
worden bevestigd voor gemakkelijke toegang

technische specificaties

slaapcapaciteit .................. 2-persoons

afmetingen (geopend) ....... 213.4 x 140 x 132 cm

afmetingen (gesloten).......213.4 x 140 x 32.5 cm

max interne hoogte ...........109.2 cm

gewicht .............................71 kg

statisch laadgewicht.........300 kg

minimale stangbreedte .......61 cm

basisconstructie................HardsHell: 5mm aBs met zowel UV-inHiBitors als kleUr

.................................................... VerVaging inHiBitors.
onderkant: comBineert aBs met een gelaste alUminiUm

onderstrUctUUr met Unieke ViltgeVoerde polypropyleen panelen

in Honinggraat Voor Versterkte ondersteUning en isolatie

stof van de overkap ......... 260g katoen en polyester gecoat tot waterdicHtHeid Van 1500mm

kleur .................................Black/ oliVe green

modelnummer .................... 901018





Thule Approach S
Model name           Model number:901010

De next level daktent: meer ruimte, meer 
comfort, meer avonturen.

eigenschappen

Een modernere tentvorm zorgt voor een extra ruim interieur en meer leefruimte 
voor u en uw spullen 

Panoramische dakopeningen en ramen stellen u in staat om naar de sterren te 
kijken, dichter bij de natuur te komen en de tent koel en goed geventileerd te 
houden 

Afsluitbare montagebeugels bevestigen de tent aan uw dakdragers in de helft van 
de tijd van traditionele daktenten en hebben een koppelbegrenzer voor een 
veiligere installatie 

Afneembare regenhoes met drie verschillende standen is geschikt voor elk weer 

Snel op te zetten: rits de reishoes open, vouw de basis open en u bent binnen 3 
minuten klaar om te kamperen 

Dikke, dubbellaagse schuimmatras heeft een ondersteunende schuimlaag aan de 
onderkant en een zachte bovenlaag voor een luxe kampeerervaring 

Uitgebreid getest samen met Thule-dakdragers om een   veilige pasvorm te 
garanderen

Biedt plaats aan 2 volwassenen

Technische speciFicaTies

sLaapcapaciTeiT .................. 2-PERSOONS

geWichT .............................50KG

MaTeRiaaL ...........................600D RIPSTOP POLYESTER WITH BREATHABLE PU BACKING

MaTeRiaaL RegenTenT ..........210 DERNIER OXFORD POLYESTER WITH A PU COATING

BasiscOnsTRUcTie ................GELASTE ALUMINIUMBUIS MET ISOLATIE EN ALUMINIUM TOPLAAG 

WaTeRpROOFing ................. 1500MM WATER PROOFING WITH A DWR (DURABLE WATER REPELLENT)  
....................................................COATING

WaTeRpROOFing RegenTenT . 2000MM WATER PROOFING WITH A DWR COATING

KLeUR .................................PELICAN GRAY

MODeLnUMMeR .................... 901010

Fennel Tan - 901011

AFMETINGEN (GEOPEND) .........213 X 123 X 79 CM
AFMETINGEN (GESLOTEN) ........110 X 123 X 28 CM

STATISCH LAADgeWichT ........300KG



Thule Approach M
Model name           Model number:901014

De next level daktent: meer ruimte, meer 
comfort, meer avonturen.

eigenschappen

Een modernere tentvorm zorgt voor een extra ruim interieur en meer leefruimte 
voor u en uw spullen 

Panoramische dakopeningen en ramen stellen u in staat om naar de sterren te 
kijken, dichter bij de natuur te komen en de tent koel en goed geventileerd te 
houden 

Afsluitbare montagebeugels bevestigen de tent aan uw dakdragers in de helft van 
de tijd van traditionele daktenten en hebben een koppelbegrenzer voor een 
veiligere installatie 

Afneembare regenhoes met drie verschillende standen is geschikt voor elk weer 

Snel op te zetten: rits de reishoes open, vouw de basis open en u bent binnen 3 
minuten klaar om te kamperen 

Dikke, dubbellaagse schuimmatras heeft een ondersteunende schuimlaag aan de 
onderkant en een zachte bovenlaag voor een luxe kampeerervaring 

Uitgebreid getest samen met Thule-dakdragers om een   veilige pasvorm te 
garanderen

Biedt ruim plaats aan 2 volwassenen of aan 2 volwassenen en 1 kind

Technische speciFicaTies

sLaapcapaciTeiT .................. 2-3 PERSOONS

geWichT .............................58KG

MaTeRiaaL ...........................600D RIPSTOP POLYESTER WITH BREATHABLE PU BACKING

MaTeRiaaL RegenTenT ..........210 DERNIER OXFORD POLYESTER WITH A PU COATING

BasiscOnsTRUcTie ................GELASTE ALUMINIUMBUIS MET ISOLATIE EN ALUMINIUM TOPLAAG 

WaTeRpROOFing ................. 1500MM WATER PROOFING WITH A DWR (DURABLE WATER REPELLENT)  

...................................................  COATING

WaTeRpROOFing RegenTenT . 2000MM WATER PROOFING WITH A DWR COATING

KLeUR .................................DARK SLATE
MODeLnUMMeR .................... 901014

Fennel Tan - 901013 Pelican Gray - 901012

AFMETINGEN (GEOPEND) .........240 X 143 X 102 CM

AFMETINGEN (GESLOTEN) ........124 X 143 X 28 CM

STATISCH LAADgeWichT ........300KG



Thule Approach L
Model name           Model number:901016

De next level daktent: meer ruimte, meer 
comfort, meer avonturen.

eigenschappen

Een modernere tentvorm zorgt voor een extra ruim interieur en meer leefruimte 
voor u en uw spullen 

Panoramische dakopeningen en ramen stellen u in staat om naar de sterren te 
kijken, dichter bij de natuur te komen en de tent koel en goed geventileerd te 
houden 

Afsluitbare montagebeugels bevestigen de tent aan uw dakdragers in de helft van 
de tijd van traditionele daktenten en hebben een koppelbegrenzer voor een 
veiligere installatie 

Afneembare regenhoes met drie verschillende standen is geschikt voor elk weer 

Snel op te zetten: rits de reishoes open, vouw de basis open en u bent binnen 3 
minuten klaar om te kamperen 

Dikke, dubbellaagse schuimmatras heeft een ondersteunende schuimlaag aan de 
onderkant en een zachte bovenlaag voor een luxe kampeerervaring 

Uitgebreid getest samen met Thule-dakdragers om een   veilige pasvorm te 
garanderen

Biedt plaats aan 2 volwassenen en 2 kinderen

Technische speciFicaTies

sLaapcapaciTeiT .................. 4-PERSOONS

geWichT .............................68KG

MaTeRiaaL ...........................600D RIPSTOP POLYESTER WITH BREATHABLE PU BACKING

MaTeRiaaL RegenTenT ..........210 DERNIER OXFORD POLYESTER WITH A PU COATING

BasiscOnsTRUcTie ................GELASTE ALUMINIUMBUIS MET ISOLATIE EN ALUMINIUM TOPLAAG 

WaTeRpROOFing ................. 1500MM WATER PROOFING WITH A DWR (DURABLE WATER REPELLENT)  
....................................................COATING

WaTeRpROOFing RegenTenT . 2000MM WATER PROOFING WITH A DWR COATING

KLeUR .................................FENNEL TAN

MODeLnUMMeR .................... 901016

Pelican Gray - 901015

AFMETINGEN (GEOPEND) .........244 X 183 X 102 CM

AFMETINGEN (GESLOTEN) .......124 X 184 X 28 CM

STATISCH LAADgeWichT ........300KG



Thule Approach Annex M
Model name           Model number: 901020

Thule Approach Annex vergroot de leefruimte van 
uw daktent om u meer plaats te geven om te 
koken, u om te kleden, te ontspannen en uw 
spullen op te bergen. Het is een geweldige, in 
hoogte verstelbare beschutting tegen zon, regen 
of insecten en kan worden gebruikt als slaapplek 
voor kinderen. Als extraatje kunnen de twee 
deuren worden opgerold om van de aanbouw een 
luifel te maken.

eigenschappen

Verdubbelt de leefruimte van een Thule Approach tent

Voor- en zijdeuren kunnen worden opgerold om de annex om te vormen tot een 
open luifel

Verstelbare hoogte, dus past op een breed scala aan voertuigen. Aanbevolen voor  
voertuigen waarbij de afstand van de grond tot de basis van de tent 160 tot 215 cm is

Thule Approach Annex  S 
901019

Thule Approach Annex L 
901021



Thule Approach Awning S/M
Model name           Model number: 901851

De Thule Approach Awning biedt bescherming 
tegen onvoorspelbare regenbuien en zorgt voor de 
nodige schaduw op warme dagen. Het breidt ook 
uw kampeerplaats uit om meer sociale ruimte te 
creëren.

eigenschappen

Beweeg vrij in en uit de tent met de luifel bevestigd

Stevige, in hoogte verstelbare aluminium palen met zwarte coating

Gemaakt van waterafstotend en lichtgewicht polyester dat beschutting biedt tegen 
zon en regen

Eenvoudig te installeren: rits de luifel eenvoudig aan de tent en plaats de stokken en 
spanlijnen

Thule Approach Awning L 
901853



Thule Anti-Condensation Mat M
Model name           Model number: 901884

Voorkom dat vocht zich onder uw matras verzamelt 
terwijl u slaapt.

eigenschappen

Laat ventilatie onder de matras toe en voorkomt condensvorming onder de matras

Thule Anti-Condensation Mat S 
901883
Thule Anti-Condensation Mat S 
901883

Thule Anti-Condensation Mat L 
901885



Thule Rooftop Tent Organizer
Model name           Model number: 901850

Houd de binnenkant van uw tent schoon en droog 
door schoenen buiten de tent te hangen. De Thule 
Rooftop Tent Organizer is verdeeld in twee grote 
opbergvakken voor schoenen en twee kleinere 
vakken voor kampeerspullen. Het bevat ook twee 
gaasvakken om kleinere items in op te bergen.

eigenschappen

Houd uw tent moddervrij 

4 compartimenten om schoenen en kampeerspullen te organiseren 

Opbergvakken van gaas voor kleinere items

Waterdichte stof om uw spullen droog te houden als het buiten regent



Thule Approach Fitted Sheet M
Model name           Model number: 901855

Houd uw tent schoon en slaap zoals thuis. Til uw 
kampeerervaring naar een hoger niveau met een 
hoeslaken. Na het avontuur neemt u het laken  
gewoon mee naar huis om te wassen.

eigenschappen

Laken op maat gemaakt van de matras

Materiaal: 100% katoen 

Wasbaar in de machine

Thule Fitted Sheet  S 
901854

Thule Fitted Sheet L 
901856



Thule Approach Insulator M
Model name           Model number: 901858

Helpt de kou buiten te houden en het hele jaar door 
avonturen te beleven

eigenschappen

Op maat gemaakte binnentent biedt extra isolatie voor koude nachten 

Eenvoudig te bevestigen aan het interne frame van de tent

Biedt snelle toegang tot ramen en deuren met ritssluiting

Materiaal: doorgestikt polyester

Thule Approach Insulator S 
901857

Thule Approach Insulator L 
901859





Thule Tepui Ayer 2
Model name: Model number: 901200

Ontworpen om de elementen van elk seizoen te
weerstaan, waardoor deze tent perfect is voor
ieder avontuur doorhet hele jaar

EIGENSCHAPPEN

Biedt plaats aan maximaal twee mensen

Gemaakt van gecoat 600 denier en een mix van 260 g polykatoen, om de elementen van

elk seizoen te weerstaan.

Het tentdoek is zowel UV- als schimmelbestendig 

Gaaspanelen bieden ruime ventilatie en kunnen openen voor meer luchtstroom

Vier grote binnenvakken voor het opbergen van kampeeruitrusting en -accessoires

Inclusief schuimmatras met hoge dichtheid voor meer comfort

Blue

901201

technische specificaties

slaapcapaciteit .................. 2-persoons

afmetingen (geopend) ....... 214 x 122 x 99 cm

afmetingen (gesloten)....... 107 x 122 x 28 cm

max interne hoogte ...........97 cm 
gewicht .............................45.5 kg

statisch laadgewicht ......... 182 kg

minimale stangbreedte .......64CM 
basisconstructie ................gelaste aluminiumbuis met isolatie en aluminium toplaag.
stof van de overkap ......... 260g polyesterkatoen

inwendig frame ................. 5/8” (16mm) gewikkeld aluminium

muggenschermen ............... ja

seizoenen .......................... alle

kleur ................................ haze gray

modelnummer .................... 901200



Thule Tepui Kukenam 3
Model name: Model number: 901300

Een tent voor het hele jaar, om de elementen van
alle seizoenen en klimaten te doorstaan.

EIGENSCHAPPEN

Biedt plaats aan maximaal drie mensen

Gemaakt van gecoat 600 denier en een mix van 260 g polykatoen, om de elementen van
elk seizoen te weerstaan.

Het tentdoek is zowel UV- als schimmelbestendig 

Gaaspanelen bieden ruime ventilatie en kunnen openen voor meer luchtstroom

Vier grote binnenvakken voor het opbergen van kampeeruitrusting en -accessoires

Inclusief schuimmatras met hoge dichtheid voor meer comfort

Olive Green

901301

3- PERSOONS

244 X  143 X 132 CM

122 X  143 X  31 CM
132

54

27 2
85
ALUMINIUM MET GEÏSOLEERDE GLASVEZELFOLIE

260  G POLYES TERKATOEN

5/ 8" (16  MM ) GEWIKKELD ALUMINIUM

JA
ALLE
HAZE GRAY

SLAAPCAPACITEIT •••••••••••••••••••••••••••••

AFMETINGEN (GEOPEND) •••••••••••••••••••••••

AFMETINGEN (GESLOTEN) ••••••••••••••••••••••

HOOGSTE INWENDIGEHOOGTE(CM) •••••••

GEWICHT(KG) ••••••••••••••••••••••••••••••••••

STATISCH LAADGEWICHT(KG) •••••••••••••••••

MINIMALE STANGBREEDTE(CM) ••••••••••••••

BASISCONSTRUCTIE •••••••••••••••••••••••••••

STOF  VANDE  OVERKAPPING •••••••••••••••••••

INWENDIG FRAME•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
MUGGENSCHERMEN ••••••••••••••••••••••••••••••••

SEIZOENEN •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

KLEUR ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MODELNUMMER •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 901300

technische specificaties



Thule Tepui Autana 3
Model name: Model number: 901401

Gemaakt voor avonturen het hele jaar door in
ieder klimaat en voorzien van een verlengde
overkapping voor extra privacy.

EIGENSCHAPPEN

Biedt plaats aan maximaal drie mensen

Inclusief een verlengde, overdekte toegang met verwijderbare aanbouw

Gemaakt van gecoat 600 denier en een mix van 260 g polykatoen, om de elementen van

elk seizoen te weerstaan.

Het tentdoek is zowel UV- als schimmelbestendig 

Gaaspanelen bieden ruime ventilatie en kunnen openen voor meer luchtstroom

Vier grote binnenvakken voor het opbergen van kampeeruitrusting en -accessoires

Inclusief schuimmatras met hoge dichtheid voor meer comfort

Haze Gray

901400

technische specificaties

slaapcapaciteit .................. 3-persoons

afmetingen (geopend) ....... 310 x 143 x 132 cm

afmetingen (gesloten)....... 122 x 143 x 31 cm

max interne hoogte ...........132 cm 
gewicht .............................69.5 kg

statisch laadgewicht .........272 kg

minimale stangbreedte .......85 cm 
basisconstructie ................gelaste aluminiumbuis met isolatie en aluminium toplaag.
stof van de overkap ......... 260g polyesterkatoen

inwendig frame ................. 5/8” (16mm) gewikkeld aluminium

muggenschermen ............... ja

seizoenen .......................... alle

kleur ................................ olive green

modelnummer .................... 901401



Thule Tepui Autana 4
Model name: Model number: 901500

Gemaakt voor avonturen het hele jaar door in
ieder klimaat en voorzien van een verlengde
overkapping voor extra privacy.

EIGENSCHAPPEN

Biedt plaats aan maximaal vier mensen

Inclusief een verlengde, overdekte toegang met verwijderbare aanbouw

Gemaakt van gecoat 600 denier en een mix van 260 g polykatoen, om de elementen van

elk seizoen te weerstaan.

Het tentdoek is zowel UV- als schimmelbestendig 

Gaaspanelen bieden ruime ventilatie en kunnen openen voor meer luchtstroom

Vier grote binnenvakken voor het opbergen van kampeeruitrusting en -accessoires

Inclusief schuimmatras met hoge dichtheid voor meer comfort

technische specificaties

slaapcapaciteit .................. 4-persoons

afmetingen (geopend) ....... 310 x 183 x 132 cm

afmetingen (gesloten)....... 122 x 183 x 31 cm

max interne hoogte ...........142 cm 
gewicht .............................81.5 kg

statisch laadgewicht .........295 kg

minimale stangbreedte .......78 cm 
basisconstructie ................gelaste aluminiumbuis met isolatie en aluminium toplaag.
stof van de overkap ......... 260g polyesterkatoen

inwendig frame ................. 3/4” (19mm) aluminium buis

muggenschermen ............... ja

seizoenen .......................... alle

kleur ................................ haze gray

modelnummer .................... 901500





Thule Tepui Foothill
Model name: Model number: 901250

Ruime daktent die slaapplaats biedt voor twee
volwassenen en compact is op te vouwen,
waardoor er ruimte op uw dak overblijft voor
fietsen, kajaks en andere lading voor uw volgende
avontuur.

Symmetrisch ontwerp met een laag profiel

EIGENSCHAPPEN

het mogelijk om de tent aan

weerszijden van uw voertuig te monteren en gemakkelijk te verwijderen en op te

bergen in het laagseizoen

Uitschuifbare stangen voor het inwendige frame maken het gemakkelijk om de tent

in uw eentje op te zetten en af te breken

Is voorzien van een brede ingang, een extra groot panoramisch raam aan de achterkant
en twee lichtsecties in het dak voor ventilatie en beter uitzicht op de sterrenhemel

Nieuw ontworpen basis maakt de tent lichter maar tegelijkertijd ook sterker en stabieler

Tent wordt geleverd met voorgeïnstalleerde montagerails, wat de installatie vereenvoudigt

en zorgt voor een extra laag basisbescherming tijdens het transport

technische specificaties

slaapcapaciteit .................. 2-persoons

afmetingen (geopend) ....... 213 x 119 x 101.6 cm

afmetingen (gesloten).......210.8 x 61 x 24 cm

max interne hoogte ...........96.5 cm 
gewicht .............................55.5 kg

statisch laadgewicht ......... 181.4 kg

minimale stangbreedte .......61 cm 
basisconstructie ................gelaste aluminiumbuis met isolatie en aluminium toplaag.
stof van de overkap ......... luchtdoorlatend, waterbestendig 600d polyester ripstop 

1500wp

inwendig frame ................. 5/8” (16mm) gewikkeld aluminium
muggenschermen ............... ja

seizoenen .......................... alle

kleur ................................ agaVe green
modelnummer .................... 901250

maakt



Daktenten
Of u nu op een ruig avontuur gaat, een 
gezinsuitstapje of een weekendje weg - 
onze tenten maken uw avontuur compleet 
en laten u de wereld verkennen van bovenaf.



Thule OutLand Awning 1.9m
Model name           Model number:303013

Lichtgewicht, manuele rolluifel in hardcase.

eigenschappen

Duurzame, ultrastevige en lichtgewicht luifel in aluminum case

Inclusief bevestigingsadapter om op Thule of andere dakdragers te monteren

Makkelijk door 1 persoon te installeren dankzij de eenvoudige drukknopbediening

Exclusief aanspansysteem met pompgesptechnologie voor perfecte spanning van 

het doek

Geïntegreerde, telescopische poten die makkelijk in de voorlooprail worden 

opgeborgen en snel worden opgezet met de mogelijkheid om ze in de grond te 

steken 

Veelzijdige voorlooprail voor snelle bevestiging van luifelaccessoires en panelen 

Met een maximale uitrol van 2.50 m, heeft de Thule Outland één van de grootste 

uitrollengtes op de markt binnen deze categorie

Duurzaam, weerbestendig en kleurvast doek van topkwaliteit met PVC-coating ter 

bescherming tegen UV en regen

De luifel wordt handmatig open- en dichtgerold



Thule Hold Down Side Strap Kit
Model name           Model number: 307916

Voorkomt dat de luifel en tent door de wind worden 
beschadigd.

eigenschappen

Bestaat uit 2 zwarte riemen van 3 m, bevestigingsmateriaal en haringen

Bevestigd aan de steunpoten van Thule OutLand luifels om beschadiging aan 

het luifeldoek te voorkomen 

Wordt geleverd in een handige opbergtas



Thule Luxury Mattress
Model name           Model number: 901880

Deze matras met hoge dichtheid biedt superieur 
comfort en steun voor goede slaapkwaliteit.

eigenschappen

Een goede nachtrust dankzij de 6.35 cm schuimmatras met hoge dichtheid met 
een extra 1.6 cm gel bovenlaag

Een ademende en verwijderbare Taslan-hoes, voor het in vorm houden van de 
matras, is inbegrepen

3-persoons

901881

technische specificaties

kleur ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• white

modelnummer ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 901880
capaciteit••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2-persoons



technische specificaties

modelnummer ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 901800
capaciteit••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2-persoons

Thule Tepui Fitted Sheet
Model name           Model number: 901800

Houd uw tent schoon en slaap zoals thuis. Til uw 
kampeerervaring naar een hoger niveau met een 
hoeslaken. Na het avontuur neemt u het laken  
gewoon mee naar huis om te wassen.

eigenschappen

Laken op maat gemaakt van de matras 

Materiaal: 100% katoen

Wasbaar in de machine

3-persoons

901801
Foothill 
901804



Model name: Model number: 901870

Voorkom dat vocht zich onder uw matras
verzamelt terwijl u slaapt.

EIGENSCHAPPEN

Laat ventilatie onder de matras toe en
voorkomt condensvorming onder de matras

TECHNISCHE SPECIFICATIES

kleur ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• black

modelnummer ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 901870
capaciteit••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2-persoons

black- 3-persoons 
901871

White- Foothill 
901873

Thule Tepui Anti-Condensation Mat



Model name: Model number: 901700

Houd het interieur van uw tent schoon en droog
door schoenen en laarzen buiten de tent te
hangen.

EIGENSCHAPPEN

Houd extra spullen gemakkelijk toegankelijk in
het voorste gaasvak

Agave Green -
Single
901704

Haze Gray - 
Double

901702

Agave Green -
Double

901705

TECHNISCHE SPECIFICATIES

KLEUR •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• HAZE GRAY
MODELNUMMER ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 901700

Thule Tepui Boot Bag



Thule Tepui Tent Table
Model name: Model number: 901900

Blijf georganiseerd en voeg een plek toe om
dranken en andere kleine spullen te leggen.

EIGENSCHAPPEN

Snel en makkelijk te installeren

De duurzame, gevormde, versterkte kunststof bovenkant is gemakkelijk te reinigen

Ingebouwde houder voor tablet en smartphone en twee drankhouders

TECHNISCHE SPECIFICATIES

KLEUR •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• DARK GREY
MODELNUMMER ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 901900
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Thule Tepui Ayer �

Model name: Model number: 901200

Ontworpen om de elementen van elk seizoen te

weerstaan, waardoor deze tent perfect is voor

ieder avontuur door het hele jaar.

EIGENSCHAPPEN

Biedt plaats aan maximaal twee mensen

Gemaakt van gecoat 600 denier en een mix

van 260 g polykatoen, om de elementen van

elk seizoen te weerstaan.

Het tentdoek is zowel UV- als

schimmelbestendig om de elementen van elk

seizoen te weerstaan.

Gaaspanelen bieden ruime ventilatie en

kunnen openen voor meer luchtstroom

Vier grote binnenvakken voor het opbergen

van kampeeruitrusting en -accessoires

Inclusief schuimmatras met hoge dichtheid

voor meer comfort

TECHNISCHE SPECIFICATIES

SLAAPCAPACITEIT •••••

2-PERSOONS

AFMETINGEN (GEOPEN

214 X 122 X 99 CM

AFMETINGEN (GESLOT

107 X 122 X 28 CM

HOOGSTE INWENDIGE

97

GEWICHT(KG) ••••••••••••

45.5

STATISCH LAADGEWIC

182

MINIMALE STANGBREE

64

BASISCONSTRUCTIE •••

GELASTE ALUMINIUMBUIS MET ISOLATIE EN ALUMINIUM TOPLAAG

STOF VAN DE OVERKA

260  G POLYESTERKATOEN

INWENDIG FRAME ••••••

5/8" (16  MM) GEWIKKELD ALUMINIUM

MUGGENSCHERMEN •••

JA

SEIZOENEN ••••••••••••••••

ALLE

KLEUR •••••••••••••••••••••••

HAZE GRAY

MODELNUMMER •••••••••

901200

Thule Levelers
Model name 

De stabiele manier van parkeren.

eigenschappen

Drie verschillende hoogtes om een voertuig nog ge-
makkelijker waterpas te zetten (44 - 78 - 112 mm)

Maximum laadcapaciteit van 5 ton/set

UV bestendig, HD PE materiaal

Set van twee levellers in een handige draagtas

Groter grondoppervlak voor nog meer stabiliteit

Groot oprijstuk voor brede banden

technische specificaties

kleur ............................................................................................................. black
modelnummer.................................................................................................  307617

          Model number: 307617



Thule Mounting Brackets 
(2-pack) - 901882
Om een Thule daktent op een 
veilige en snelle manier op 
dakdragers te bevestigen

Thule Foothill Mounting 
Rails - 901886 
Montagerails die uw Thule Foothill 
daktent compatibel maken met de 
afsluitbare en snel te 
installeren Thule Mounting Brackets

Thule Mounting Rails S 
(Thule Ayer) - 901887
Montagerails die uw Thule daktent 
compatibel maken met de 
afsluitbare en snel te 
installeren Thule Mounting Brackets

Thule Mounting Rails M 
(Thule Kukenam/Thule 
Autana 3) - 901888
Montagerails die uw Thule daktent 
compatibel maken met de 
afsluitbare en snel te 
installeren Thule Mounting Brackets

Thule Mounting Rails L 
(Thule Autana 4) - 901889
Montagerails die uw Thule daktent 
compatibel maken met de 
afsluitbare en snel te 
installeren Thule Mounting Brackets

Thule Rooftop Tents/Accessoires



Bagageboxen & Dakplatformen
Een Thule bagagebox is fantastisch wanneer u extra ruimte nodig hebt. Kies een dakkoffer, 
trekhaakkoffer of dakplatform die aan uw behoeften voldoet.



Thule Onto Thule BackSpace XTThule Arcos L

400L

Thule BackSpace XT 3rd Bike Arm Thule GoPack Duffel SetThule BackSpace XT 4th Bike Arm Thule GoPack Backpack Set

Thule Arcos M

300L

Towbar Cargo Carriers

Towbar Cargo Carriers – Accessories



Thule Arcos Box L
Model name           Model number:906200

Een trekhaakkoffer met modern design en 
geweldige aerodynamica

eigenschappen

Hoogwaardige trekhaakkoff er die de bagageruimte van uw auto met tot wel 400 
liter vergroot 

Aerodynamisch ontwerp om de impact op het brandstofverbruik of het bereik van 
uw elektrische voertuig zoveel mogelijk te beperken 

Bagagebox door één persoon te bevestigen 

SlideLock-systeem met gescheiden sluit- en openingsfuncties die het deksel 
automatisch afsluiten en dat aangeeft wanneer de dakkoffer veilig is gesloten 

Koffer zit laag bij de grond, waardoor het ergonomisch is en gemakkelijk om 
spullen te laden en te lossen 

Gemakkelijke toegang dankzij het lage profi el

De afzonderlijke onderdelen van de box kunnen worden gescheiden voor 
compacte opslag of voor bevestiging door één persoon

Technische speciFicaTies

inhOUD ............................... 400 L
aFMeTingen  ....................... 171 X 78 X 54CM

LaaDVeRMOgen ...................50KG

geWichT .............................20KG

MODeLnUMMeR .................... 906200

Thule Arcos Box M - 906100

Thule Arcos Box L
inhOUD ............................... 300 L
aFMeTingen  ....................... 141 X 78 X 52CM

LaaDVeRMOgen ...................50KG

geWichT .............................17KG

MODeLnUMMeR .................... 906100

Thule Arcos Box M

Opgepast: te gebruiken in combinatie met de Thule Arcos Platform 906300



Thule Onto
Model name           Model number:905900

Hoogwaardige trekhaakkoffer voor efficiënt 
inpakken en geweldige aerodynamica

eigenschappen

Onovertroff en  bagagebox die 300 liter makkelijk toegankelijke bagageruimte 
toevoegt aan uw auto. Perfect voor bijvoorbeeld twee golftassen of een Thule 
Chariot multifunctionele kinderwagen.

De koff er zit laag aan de grond, waardoor in- en uitladen van spullen gemakkelijk is 

Gemakkelijk te monteren op de trekhaak: geen gereedschap vereist 

Gemakkelijke toegang tot de koff erbak aangezien de box kantelbaar is 

Gemakkelijk op te bergen wanneer hij niet gebruikt wordt dankzij de lichtgewicht en 
opvouwbare structuur

Technische speciFicaTies

inhOUD ............................... 300L
aFMeTingen  ....................... 139 X 68 X 73CM

LaaDVeRMOgen  .................. 50KG

geWichT .............................24KG

MODeLnUMMeR .................... 905900





Een robuust maar stijlvol dakplatform, gemaakt om al uw avonturen 
te ondersteunen.

611006 - Thule Caprock XXL
165 x 210cm - 31kg

611004 - Thule Caprock XL
165 x 150cm - 26,2kg

611003 - Thule Caprock L
150 x 190cm - 28,2kg

611002 - Thule Caprock M
150 x 150cm - 24,2kg

611001 - Thule Caprock S
133 x 150cm - 22,2kg



Thule Caprock L
Model name           Model number:611003

Transformeer het dak van uw voertuig tot een 
fundament voor uw avonturen met het Thule 
Caprock dakplatform. Dankzij het modulaire 
ontwerp en de eindeloze mogelijkheden voor het 
aanbrengen van een daktent of accessoires, kunt u 
met dit gestroomlijnde dakplatform uw complete 
uitrusting meenemen en kan het worden bevestigd 
op talloze verschillende voertuigtypen, met of 
zonder dwarsstangen.

eigenschappen

Dakplatform voor het bevestigen van dragers en accessoires

Design met laag profi el leidt de luchtstroom om voor minder geruis en weerstand en 
lager brandstofverbruik

Laadcapaciteit tot 150 kg. Controleer ook het maximale draagvermogen op het dak 
van uw voertuig.

Technische speciFicaTies

LAADgeWichT ............. 150KG

MONTAGE .................... rechtstreeks te monteren op Thule voeten

Thule Caprock S 
611001

Thule Caprock M 
611002

Thule Caprock XL
 611004

Thule Caprock XXL
 611006



Thule Caprock Railing Kit L
Model name           Model number:611203

Verstelbare railingkit transformeert snel uw Thule 
Caprock dakplatform in een veelzijdige dakmand.

Thule Caprock 
Railing Kit S 
611201

Thule Caprock 
Railing Kit M 
611202

Thule Caprock 
Railing Kit XL
 611204

Thule Caprock 
Railing Kit XXL
 611206



Thule Caprock Crossbar Kit 
Model name           Model number:611300

Met de Thule Caprock Crossbar adapter kunt u 
eenvoudig het Thule Caprock dakplatform 
bevestigen op bestaande dwarsstangen.





Thule Chasm Collectie
Gemaakt voor elk avontuur
De weerbestendige Thule Chasm duffeltassen zijn er in 
uiteenlopende maten die perfect bij elk  
avontuur passen.

Grote opening 
Kenmerkend aan de collectie zijn 
de brede openingen die  
makkelijke toegang bieden tot de 
ruime hoofdcompartimenten

40L 70L 90L 130L

Duurzaam ontwerp
De duffeltassen op wielen zijn voorzien van een 
duurzame achterkant van 50% gerecycled poly-
carbonaat, Thule’s gepatenteerde telescopische 
handgreep met V-kanaal voor een soepele en 
rechte trekkracht en extra grote wielen die over 
ruig terrein glijden
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