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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.

MORE 
JA MOI
More ja Moi on Thulema kaks kandvat kappide seeriat. 

Nagu kõik Thulema tooted, on ka need loodud ristkasutuseks. 

Kui More sobib suurepäraselt esinduslikku keskkonda 

või praktiliseks ruumijagajaks avatud pinnale, siis Moi 

võtab vaoshoitud, kuid väljamõõdetult soliidse koha sisse 

kontori tagatoas, kandes suuremat funktsionaalset koormat. 

Kõik saab kappi ära paigutatud, uksed kinni ja ruum 

korralikult puhataks.
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MORE
Esinduslikku More seeriasse kuulub valik lükand- ja rulooustega kappe. Madalaid ustega mooduleid võib 

täiendada ülemiste riiulitega, luues nii visuaalselt ja funktsionaalselt toimiva lahenduse, kus pidevalt tööks 

vajalik on alati käepäraselt nähtaval ning see, mida vaja silma alt ära saada, on ilusti varjul. Lükand- ja 

ruloouksed sobivad hästi töökoha kõrvale, sest uste avamine ei nõua ruumi. 

Kapid on 1200 mm laiused ja neljas 

kõrguses: 930, 1310, 1700, 2100 mm. 

Lühike riiulivahe ja jalgade terasraam 

loovad tõeliselt tugeva ja suuri raskusi 

taluva konstruktsiooni. 

Madalad kapid on valikus ka ratastel, 

sobides dünaamilisse ja paindlikku  

töökeskkonda. Oma üksikasjaliku  

viimistlusega sobivad kapid suurepäraselt  

eraldavateks vaheseinteks avatud ruumis. 

Sarja kuuluvad veel riidekapp, klaasustega  

vitriinkapp ning seinariiul.
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MOI
Tõhus Moi kapiseeria on ülimalt ratsionaalne lahendus panipaikade ja arhiivipinna loomiseks töökeskkonnas.  

Lisaks 800 mm laiustele kappidele on seerias ka väga mugav ja praktiline 1600 mm laiune lükanduksega 

kapp. Kapid on 2, 3, 4 või 5 mooduli kõrgused ja neid saab kombineerida täis või pooliku uksekomplektiga. 

Lisaks käendustele on valikus ka ruloouks. Jaluse osas on valida jalgade ja madala sokli vahel. Seeriasse 

kuulub ka seinariiul. Moi konteinerkapp sobib kasutamiseks avatud ruumis, töökoha kõrval, sest toob kõik 

vajaliku mugavalt käeulatusse.
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Pärnu mnt 158, Tallinn
T +372 651 8118
E thulema@kitmanthulema.ee
W kitmanthulema.ee


