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THULEMA
Thulema luo 2000-luvun huonekaluja 2000-luvun ihmisten 

toimistoihin ja julkisiin tiloihin. Olemme asettaneet työmme 

laadulle erittäin tiukat vaatimukset: niin ajattelutyöllemme 

kuin asiakkaan kanssa tehtävälle työlle sekä työlle, jota 

tehdään huonekalujemme valmistamisen, kokoamisen 

ja asentamisen yhteydessä. 

MORE 
JA MOI
More ja Moi ovat Thuleman kaksi keskeistä säilytyskalustesarjaa.

Kuten kaikki Thuleman tuotteet, nekin on suunniteltu ristikkäiseen 

käyttöön. More sopii oivallisesti näyttävään ympäristöön tai 

käytännölliseksi tilanjakajaksi avotilaan, kun taas Moi sijoittuu 

hillitysti mutta vakaasti paikalleen toimiston takahuoneeseen 

kantaen suurempaa funktionaalista taakkaa. Kaiken voi laittaa 

kaappiin ja sen jälkeen ovet kiinni, ja tila on siisti. 

Martin Pärn,
suunnittelija
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MORE
Näyttävään More-sarjaan kuuluu valikoima liuku- ja rulo-ovellisia kaappeja. Matalia ovellisia moduuleja voi 

täydentää ylähyllyillä ja siten saadaan aikaan visuaalisesti ja funktionaalisesti toimiva ratkaisu, jossa jatku-

vasti työhön tarvittavat asiat ovat aina kätevästi näkyvillä ja kaikki, mikä halutaan piilottaa, pysyy piilossa. 

Liuku- ja rulo-ovet sopivat hyvin työpöydän viereen, koska ovien avaaminen ei vaadi tilaa.

Kaappien leveys on 1 200 mm, ja korkeus- 

vaihtoehtoja on neljä: 930, 1310, 1700  

ja 2100 mm. Lyhyt hyllyväli ja jalkojen 

teräsalusta luovat todella vahvan ja 

raskaita kuormia kestävän rakenteen.

Matalat kaapit ovat saatavilla myös pyö-

rällisinä, jolloin ne sopivat dynaamiseen 

ja joustavaan työympäristöön. Hienon 

pintakäsittelyn ansiosta kaapit sopivat 

erinomaisesti avotoimiston tilanjakajiksi.

Sarjaan kuuluvat lisäksi vaatekaappi, 

lasiovinen kaappi ja seinähylly.
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MOI
Tehokas Moi-kaappisarja on erittäin rationaalinen ratkaisu säilytys- ja arkistointitilojen luomiseksi toimistoon.  

Sarjassa on 800 mm leveiden kaappien lisäksi erittäin mukava ja käytännöllinen 1 600 mm leveä liukuovellinen  

kaappi. Kaapeissa on 2, 3, 4 tai 5 päällekkäistä moduulia, joita voi yhdistellä koko- tai puoliovisarjaan. 

Perinteisten ovien lisäksi valikoimassa on rulo-ovi. Jalustaksi voi valita jalat tai matalan sokkelin. Sarjaan 

kuuluu myös seinähylly. Moi-säilytyskaappi sopii avotoimistoon työpöydän viereen, koska silloin kaikki työssä  

tarvittava on aina käden ulottuvilla. 
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