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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.

METOD
Koos olemine ja koos tegemine pole pelgalt lõbus – see on 

ka meeletult tõhus. Voogavaid mõtteid haaratakse lennult ja 

arendatakse välgukiirusel ühiselt edasi. Üksteise inspireerimine 

loob innustava õhkkonna, milles töö saab tehtud justkui 

möödaminnes. 

Tihti ei panda kõrvalist tuge ja ideeviljakat pinnast tähelegi – 

nähakse vaid ühist ruumi ja eesmärki. Paljud ettevõtted on 

siiski koostöös peituvat jõudu mõistnud ning vormivad oma 

töökeskkonna turuplatsi vilgast sagimist eeskujuks võttes. 

Soovides aidata inimestel paremini koos töötada ja oma 

eesmärke saavutada olemegi loonud Metodi mööbliseeria.

Martin Pärn,
disainer
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AVATUD RUUM
Metod on loodud kaasaegse avatud kontoriruumi ideoloogiast 

lähtuvalt. Eesmärgiks ruum, mis võimaldab inimestel suhelda 

sundimatult, kiirelt ja vabalt. Seepärast ei koosne Metodi 

töömööbel vaid üksiku töötaja lauast ja toolist, vaid võimaldab 

luua praktilisi, mitmeid töökohti hõlmavaid kooslusi. 
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MEESKONNATÖÖ
Metod on loodud ettevõttele, mille keskmes hingab meeskonnatöö. Selleks, et 

koostöö jätkuks ka väljaspool nõupidamisruume, peab keskkond soodustama 

töötajate omavahelist vaba suhtlust ja mõtete teineteisega jagamist. 

Koos töötamise võimendamiseks saab Metodiga luua kahe, nelja, kuue, või 

enama töökohaga “saarekesi” ning komplekti mitmete lisaelementide abil võib 

iga meeskonna liige oma töökoha enda soovide järgi käepäraseks muuta.
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TÖÖKOHA 
ÜLESEHITUS
Hea töökoha aluseks on stabiilsus. Välimuselt õhuline Metod toetub  

jäigale terasraamile, millele kinnituvad ka kõik lisaelemendid: 

lauapealset liigendavad sirmid ja pisiriiulid ning tööpinna all 

rippuvad käepärased mahutid.
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LIHTSUS

Metodis pole midagi üleliigset, 

ega ka puudu. Läbimõeldud 

elementidega saab luua 

piiramatuid kooslusi klassikalisest  

üksiktöökohast kuni saalipikkuse  

kobartöökohani välja.

SÄÄSTLIKKUS

Säästvast materjalikasutusest 

lähtudes oleme optimeerinud 

detailide arvu. Näiteks nelja 

töökoha kombineerimisel on 

laual kümne võrra vähem jalgu 

kui eraldi laudadest sama arvu 

töökohtade moodustamisel.

PAINDLIKKUS

Elemente lisades ja lahutades 

kestab mööbel paindlikuna nii 

ruumis kui ajas. Tugev raamile 

toetuv lahendus lubab selle 

mööbliga korduvalt kolida.
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LISAELEMENDID
Mida targem on ruumikasutus, seda paremini 

toimib ka büroo. Metodi lisaelementidega saab 

lauapealset ruumi rakendada võimalikult 

mitmekülgselt. Vildist sirmile kinnitatavad 

riiulid aitavad hoida selgust ja korda 

dokumentides ning sirmile kinnitatavale 

tahvlile saab jätta meeldetuletusi.

Lisaelementide disain on kutsuv 

ja käepärane, et olla rõõmuks 

kasutajale, samas parasjagu lihtne 

ja tagasihoidlik, et võimaldada 

keskendumist kõige tähtsamale: 

laual toimuvale tööle.
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INTEGREERITUD 
KAABLISÜSTEEM
Metodis saab juhtmekimbud lauapinna alla kanalisse peita. Kaablid, mida 

igapäevaselt ei liigutata, on kanalis varjul, kuid mobiili või sülearvuti saab 

vajadusel kergelt laua keskel asuvasse pistikupessa ühendada.
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MATERJALID
Metod on valmistatud parimatest materjalidest. Selle modulaarset terasraami töödeldakse keskkonnasäästliku 

pulbervärvimise tehnoloogiaga ning lauaplaadid kaetakse vastupidava melamiinkattega. Emapuu ja sahtli 

fassaadid on tugevast MDF-plaadist ning neid viimistletakse vesialusel värvidega. Süsteemile annavad pehmust 

ja soojust sünteetilise vildiga kaetud sirmid.

ELEMENDID

Tööta sedasi, nagu sulle meeldib. Metodi komplektide  

koostamisel tuleks esmalt lähtuda töökohale sobivatest  

mõõtudest ning seejärel valida sobiv sahtlilahenduse  

variant. 

Isikupäraste kombinatsioonide loomiseks saab valida 

lauaraami värvi, töölaua viimistluse ning emapuu ja 

sahtlite fassaadi värvide vahel.
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