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THULEMA
Thulema loob 21. sajandi mööblit 21. sajandi inimeste 

kontoritesse ja avalikku ruumi. Esitame oma töö kvaliteedile 

kõige kõrgemad nõudmised – nii oma mõttetööle, tööle 

koos kliendiga kui ka tööle, mida tehakse meie mööbli 

valmistamisel, koostamisel ja paigaldamisel.

KROG
Krog on üks Thulema pärlitest. See annab töökohale 

vajaliku funktsionaalsuse ülima lihtsuse kaudu, 

tabab ainulaadse ja kestva isikupära ning teeb seda 

väga mõistliku hinna eest. Krog on tõestus sellest, 

et hea disain ei pea olema kallis. Küll aga peab sel 

olema oma lugu ja nägu.
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NUTIKAS RUUMIKASUTUS
Oma väheste elementidega lubab Krog luua väga eriilmelisi lahendusi konservatiivsest kabinetimööblist kuni 

kaasaegsesse avatud ruumi sobilike mööblikomplektideni välja. Läbimõeldud lauaplaatide valik võimaldab 

paigutada ruumisäästlikke töökohtade kombinatsioone nii üksikult seina äärde kui paari kaupa ruumi keskele.
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TÖÖKOHA 
ÜLESEHITUS
Krog on rabavalt lihtne ja seetõttu väga taskukohane sisustuslahendus igale organisatsioonile. 

Selles on olemas kõik vajalik ning välja on jäetud kellad ja viled, mille eest peale maksta.
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Krogi seeria töökohad moodustuvad funktsionaalsetest elementidest:  

lauapindadest, mahutitega abipindadest ja Krogile iseloomulikust 

kergest jalapaarist. Valikus pole midagi üleliigset, kuid töötajate väga  

erinevad nõudmised nii avatud büroo mööblile kui kabinetimööblile 

saavad alati täidetud.
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LISAELEMENDID
Krogi töökohale panevad punkti värskendavalt rõõmsavärvilised 

lisaelemendid, mis loovad mugavust ja isikupära. Töö paremaks  

organiseerimiseks võib valida erinevaid kaustahoidjaid, lauariiuleid  

ja tööpinda jätkavaid kliendilaudu. Privaatsust aitab luua töölaudade  

vahele kinnitatav vahesirm või avatud ruumis lauaalust varjav esisirm.
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MATERJALID
Krogi sarja mööbel on valmistatud vastupidavast 

ja kergesti hooldatavast 22 mm melamiinkattega  

plaadist. Valikus on 4 erinevat värvitooni ja 3 

puiduimitatsiooni. Sahtliboks ja abipinna korpus 

on tehtud 19 mm paksusest valge, hele- või  

tumehalli viimistlusega plaadist.  

Töökohtade lisaelemendid on valmistatud 

õhukesest ja vastupidavast MDF-plaadist ning 

saadaval neljas värvitoonis: koorekarva valge, 

hõõguv tellispunane, värske salatiroheline ja uhke 

kannikeselilla. Mööbli metalldetailid on halli või 

valget värvi.
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