
VAKUOVÉ
NOSIČE KOL



SEASUCKER®

Společnost SeaSucker je na trhu již více než 10 let. První roky 
jsme se věnovali námořním a lodním doplňkům. Hledali jsme 
způsob, jak připevnit na loď veškeré potřebné věci, ovšem bez 
nutnosti porušení povrchů a vrtání. Vakuové přísavky se uká-
zaly nejlepší volbou a dnes brázdí moře a oceány tisíce lodí  
s vybavením, které je s lodí spojeno jen našimi přísavkami!.

Po několika letech jsme se chytli šance na výrobu nosičů 
kol a od té doby jedeme na této vlně. Stále prodává-
me námořnické produkty, ale srdce naší společ-
nosti je již ve střešních nosičích. Loňský rok jsme 
završili naše úspěšné tažení, když si nás 
sama mezinárodní cyklistická unie (UCI) 
vybrala jako exkluzivního dodavatele 
pro střešní nosiče na všechny mezi-
ná-rodní mistrovství kol! Stále se 
snažíme inovovat a posou-
vat hranice jednoduchosti  
a účelnosti.

Cyklistická unie (UCI) si vybrala Seasuc-
ker jako exkluzivního dodavatele pro 
střešní nosiče na všechny mezinárodní 
mistrovství kol!

Přidělali jsme Seasucker Talon na 
závodní speciál Nascar a objeli  
s ním pár okruhů po oválu rych-
lostí přes 200 km/h



Nezapomněli jsme ani na nadšence zimních sportů. 
Náš nosič je nejjednodušší pomocník, jak připev-
nit lyže a snowboardy k jakémukoliv vozidlu 
i bez střešních ližin. Dvě 15,2 cm přísavky  
SeaSuckery na každém nosiči drží snadno  
a rychle i v extrémních podmínkách. 
Nosiče obsahují také bezpečnostní 
zámek na klíč.

NÁŠ NEJVŠESTRANNĚJŠÍ MODEL

Nosič pro 2 kola s vidlicovou konstrukcí k upevnění na střechu. Další 
nosič, který se dokáže plně přizpůsobit vašemu vozu – čtyři 15,2 cm 
velké vakuové přísavky SeaSucker poskytují tomuto stojanu spous-
tu svalů. Sada dále obsahuje dvě 15,2 cm velké přísavky pro uchy-
cení kol v zadní části.

NÁŠ NEJPOPULÁRNĚJŠÍ MODEL

Nosič pro jedno kolo s vidlicovou konstrukcí k upevnění na střechu. 
Jeho konstrukce umožní plné přizpůsobení obrysům Vašeho vozu, ať 
už jedete v Lamborghini, nebo sedanu od Tesly. Díky třem SeaSucker 
vakuovým přísavkám v trojúhelníkovém tvaru je zajištěna obrovská 
síla a stabilita. Sada dále obsahuje 15,2 cm velkou přísavku s popru-
hem pro zadní kolo.

Pro nosiče typu talon a Mini Bom-
ber je přední část dodávána pro kla-
sická silniční kola. Pokud byste chtěli 
uchytit do nosiče cyklokrosové (gravel) 
kolo, popř. silniční kolo s kotoučovými brz-
dami bude potřeba přikoupit adaptér “12 mm”. 
Pokud potřebujete uchytit horské kolo (MTB) pak je 
potřeba přikoupit adaptér “15 mm”

Přidělali jsme Seasucker Talon na závodní speciál 
Nascar a projeli s ním rychlostní zkoušku.

Nosiče Seasucker používají profesionální 
týmy během Tour de france
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Kontakt:
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tel.: +420 606 539 182
e-mail: info@seasucker.cz
www.seasucker.cz
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