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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.

THOR
Thor on klassikko, joka on pysynyt Thuleman tuotevalikoimassa 

keskeisellä sijalla jo 15 vuotta. Sen ajan kuluessa toimistotyöntekijöiden 

tavat, mahdollisuudet ja tarpeet ovat muuttuneet huomattavasti.

Kalusteiden tulee pysyä ajan tasalla, ja Thor on kyennyt tekemään 

sen. Thorin ajattoman harkittu muoto, vahva rakenne ja arvokkaat 

materiaalit auttavat käyttäjää sopeutumaan uusiin tarpeisiin 

tarjoamalla varman ja hyväksi havaitun ratkaisun työympäristön 

näyttävään ja tehokkaaseen sisustamiseen. Asiallisen ja arvokkaan 

Thorin ovat valinneet sadat eri alojen ahkerat virolaiset yrittäjät. 

He pitävät Thorin tasapainotetusta olemuksesta ja arvoista, 

joita kalusteemme edustavat. 

Martin Pärn,
suunnittelija
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LAAJA VALIKOIMA
Thor-sarjassa on hyvin erilaisiin tarpeisiin sopivia työpisteitä.

Kehittyvä teknologia pienentää toimistolaitteiden mittoja ja 

vähentää paperin kulutusta, minkä vuoksi uudet työpisteet on 

suunniteltu aiempia kapeammiksi ja pienemmiksi. Siten muille 

työntekoa tukeville sisustuselementeille jää enemmän tilaa. 

04



Ylellinen Työntekijä  I  THOR



06



LUOTU TYÖNTEKOA 
VARTEN
Klassinen ja vaatimaton Thor sopii täyttämään avotoimiston työmyyrien 

toiveet, sisustamaan työhuoneen tai toimimaan näyttävästi nykyaikaisen 

johtajan hillityn kalustuksen roolissa.

Vaatimattomasta ja ehkä hieman ankarasta olemuksestaan huolimatta 

Thor pystyy huolellisesti valittujen pintakäsittelymateriaalien kanssa 

luomaan oikean tunnelman sekä klassisen vakavaan miljööseen että 

kevyempään toimistoilmapiiriin.
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TOIMINNALLISUUS
Thor-sarjan avulla voi luoda hyvin erinäköisiä työpisteitä, mikä mahdollistaa henkilökohtaisen lähestymisen 

työntekijöiden erilaisiin tarpeisiin ja tilan erityisominaisuuksiin. Yhdistelemällä pöytiä apu- ja asiakastasojen  

sekä kaappien ja vetolaatikkojen kanssa voi muodostaa lukuisia omaleimaisia ja käteviä työpisteitä.
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Jotta työnteko olisi miellyttävää sekä hengelle että ruumiille, 

Thor-pöydät ovat saatavilla myös korkeudeltaan säädettävinä.
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RAKENNE JA 
MATERIAALIT
Thorin alustana on vahva teräsrunko, joka kestää ajassa ja takaa kalusteiden 

näyttävyyden myös monen muuton jälkeen. Työtasojen pintakäsittelyvaihtoehdoksi 

voi valita aidon lämpimän puun, tammi- tai vaahteraviilulla päällystetyn 

pöytätason tai yksivärisen melamiinilevyn.
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