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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.

KROG
Krog on yksi Thuleman helmistä. Se antaa työpisteelle  

tarvittavan funktionaalisuuden äärimmäisen yksinkertaisuuden  

kautta. Lisäksi se tavoittaa ainutlaatuisen ja kestävän  

omaleimaisuuden ja tekee sen erittäin kohtuulliseen hintaan.  

Krog on todistus siitä, ettei hyvän suunnittelun tarvitse 

olla kallista. Siitä huolimatta sillä on oltava oma tarinansa 

ja omat kasvonsa.
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ÄLYKÄSTÄ TILANKÄYTTÖÄ
Krogin niukkojen elementtien avulla on mahdollista luoda hyvin erilaisia ratkaisuja konservatiivisista työ-

huonekalusteista aina moderniin avotoimistoon sopiviin kalustesarjoihin. Harkitun kansivalikoiman ansiosta 

vähän tilaa vievien työpisteiden yhdistelmiä voi sijoittaa yksittäin seinän viereen tai pareittain keskelle tilaa. 
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TYÖPISTEEN 
RAKENNE
Krog on hämmästyttävän yksinkertainen ja siten erittäin kohtuuhintainen sisustusratkaisu jokaiselle 

organisaatiolle. Siinä on kaikki tarvittava vailla ylimääräisiä koristeita, joista aiheutuisi lisäkustannuksia.
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Krog-sarjan työpisteet muodostuvat funktionaalisista osista: 

pöydänkansista, säilytystiloilla varustetuista sivukaapeista ja 

Krogille luonteenomaisesta kevyestä jalkaparista. Valikoimassa 

ei ole mitään turhaa, mutta työntekijöiden hyvin erilaiset 

vaatimukset sekä avotoimiston että perinteisen työhuoneen 

kalustamisen suhteen tulevat aina huomioiduiksi.
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LISÄOSAT
Krog-työpisteen kruunaavat piristävän värikkäät lisäosat, jotka 

luovat mukavuutta ja omaleimaisuutta. Työpisteen järjestämisen 

avuksi voi valita erilaisia kansionpidikkeitä, pöytähyllyjä ja työtasoa  

jatkavia asiakastasoja. Työpöytien väliin kiinnitettävä väliseinäke 

sekä avotilassa pöydän alusen peittävä etuseinäke auttavat 

luomaan yksityisyyttä.
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MATERIAALIT
Krog-sarjan kalusteet on valmistettu kestävästä ja 

helppohoitoisesta 22 mm paksusta melamiinipintai-

sesta levystä. Valikoimassa on 4 eri värisävyä ja 3 

puujäljitelmää. Laatikkokaappi ja sivukaapin runko 

ovat 19 mm paksua valkoista, vaaleanharmaata tai 

tummanharmaata levyä.

Työpisteiden lisäosat ovat ohutta ja kestävää MDF-

levyä, ja ne ovat saatavilla neljänä värivaihtoehtona: 

kermanvalkoinen, hehkuva tiilenpunainen, raikas 

salaatinvihreä ja näyttävä orvokinliila. Kalusteiden 

metalliosat ovat harmaita tai valkoisia.
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