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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.

METOD
Yhdessä oleminen ja yhdessä tekeminen ei ole pelkästään 

hauskaa – se on myös erittäin tehokasta. Virtaavat ideat 

siepataan hetkessä ja niitä kehitellään yhdessä salaman 

nopeudella. Toinen toisensa inspiroiminen luo innoittavan 

ilmapiirin, jossa työ tulee tehdyksi ikään kuin huomaamatta.

Usein toisten tukea ja ideoille hedelmällistä maaperää 

ei panna merkille vaan nähdään vain yhteinen tila ja tavoite. 

Monet yritykset ovat kuitenkin ymmärtäneet yhteistyössä 

piilevän voiman ja muokkaavat työympäristöään käyttäen 

mallina toriaukion vilkasta hyörinää. Me olemme luoneet 

Metod-kalustesarjan tavoitteenamme auttaa ihmisiä tekemään 

ryhmätyötä ja saavuttamaan tavoitteensa paremmin.

Martin Pärn,
suunnittelija
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AVOIN TILA
Metod on luotu nykyajan avotoimiston idean mukaiseksi. Tavoitteena  

on tila, joka sallii luontevan, nopean ja vapaan viestinnän. Siitä syystä  

Metod-toimistokalusteet eivät koostu vain yksittäisen työntekijän 

pöydästä ja tuolista vaan niiden avulla on mahdollista luoda 

käytännöllisiä, useita työpisteitä käsittäviä kokonaisuuksia. 
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RYHMÄTYÖ
Metod on luotu yritykselle, jonka keskipisteessä henkii ryhmätyö. Jotta yhteistyö 

jatkuisi myös neuvottelutilojen ulkopuolella, ympäristön tulee edistää työntekijöiden 

välistä vapaata keskustelua ja ideoiden vaihtoa. 

Yhdessä toimimisen vahvistamiseksi Metodilla voi muodostaa kahden, neljän, 

kuuden tai vieläkin useamman työpisteen saarekkeita, ja sarjan useiden lisäosien 

avulla jokainen tiimin jäsen voi räätälöidä työpisteensä toiveidensa mukaiseksi.
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TYÖPISTEEN 
RAKENNE
Hyvän työpisteen edellytyksenä on vakaus. Ilmavan näköinen 

Metod seisoo jäykän teräsrungon varassa, johon kiinnittyvät 

myös kaikki lisäosat: pöytätilaa jäsentävät seinäkkeet ja 

pikkuhyllyt ja pöydänkannen alla riippuvat kätevät säilytystilat. 
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YKSINKERTAISUUS

Metodissa ei ole mitään 

ylimääräistä, eikä siitä puutu 

mitään. Harkituista osista 

voi muodostaa rajattomasti 

erilaisia kokonaisuuksia 

perinteisestä yksittäisestä 

työpisteestä aina koko salin 

pituiseen työpisterykelmään.

SÄÄSTÄVYYS

Säästävään materiaalinkäyttöön 

perustuen olemme optimoineet 

osien lukumäärän. Esimerkiksi 

neljän työpisteen yhdistelmä-

pöydässä on kymmenen jalkaa 

vähemmän, kuin jos sama määrä 

työpisteitä muodostettaisiin 

irtopöydistä.

JOUSTAVUUS

Kalusteet, joiden osia voi lisätä 

tai irrottaa, pysyvät joustavina 

ajassa ja tilassa. Vahvaan 

runkoon perustuva ratkaisu 

mahdollistaa toistuvat muutot.
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LISÄOSAT
Mitä älykkäämpi on tilankäyttö, sitä paremmin koko 

toimisto toimii. Metodin lisävarusteiden avulla 

pöytätilaa voi hyödyntää mahdollisimman 

monipuolisesti. Huopaseinäkkeeseen 

kiinnitetyt hyllyt auttavat pitämään 

asiakirjat järjestyksessä, 

ja seinäkkeessä olevaan 

tauluun voi laittaa 

muistilappuja.

Lisavarusteiden muoto on kutsuva ja 

kätevä tuottaakseen iloa käyttäjälle ja 

samaan aikaan riittävän yksinkertainen 

ja vaatimaton mahdollistaakseen 

keskittymisen tärkeimpään: pöydän 

ääressä tapahtuvaan työhön.
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SISÄÄNRAKENNETTU 
KAAPELIJÄRJESTELMÄ
Metodissa sähköjohtoniput voi piilottaa pöydänkannen alla olevaan kanavaan. Kaapelit, joita 

ei siirrellä päivittäin, pysyvät piilossa kanavassa. Sen sijaan matkapuhelimen tai kannettavan 

tietokoneen voi kytkeä helposti pöydän keskellä sijaitsevaan pistorasiaan.
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MATERIAALIT
Metod on valmistettu parhaista materiaaleista. Sen modulaarinen teräsrunko on käsitelty ympäristöä 

säästävällä jauhemaalausteknologialla ja pöydänkannet on päällystetty kestävällä melamiinipinnoitteella. 

Runkopalkki ja vetolaatikkojen etusivut ovat vahvaa MDF-levyä ja ne on maalattu vesiliukoisilla maaleilla. 

Synteettisellä huovalla verhoillut seinäkkeet lisäävät kokonaisuuteen pehmeyttä ja lämpimyyttä.

RAKENNEOSAT

Työskentele kuten haluat. Metod-sarjoja koottaessa 

on syytä lähteä työpisteen mitoituksesta ja valita 

sitten sopiva laatikkovaihtoehto. Valitsemalla pöydän 

rungon värin, työtason pintakäsittelyvaihtoehdon 

sekä runkopalkin ja vetolaatikkojen etusivun värin 

on mahdollista luoda yksilöllisiä yhdistelmiä.
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