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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.

THOR
Thor on klassika, mis on püsinud Thulema tootevalikus kesksel 

kohal juba 15 aastat. Selle aja jooksul on oluliselt muutunud 

inimeste laua taga töötamise viisid, võimalused ja vajadused. 

Mööbel peab ajaga kaasas käima ja Thor on suutnud seda ka 

teha. Thori ajas kestev läbimõeldud disain, tugev konstruktsioon 

ning väärtuslikud materjalid võimaldavad kasutajal uute 

vajadustega kohaneda, pakkudes kindlat ja läbiproovitud 

lahendust töökeskkonna soliidseks ja tõhusaks sisustamiseks. 

Asjaliku ja väärika Thori kasuks on otsustanud sajad erinevad 

töökad Eestimaa ettevõtjad. Nad hindavad Thori tasakaalukat 

olekut ja väärtusi, mida meie mööbel esindab.

Martin Pärn,
disainer
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LAI VALIK
Thori komplektis on väga erinevatele vajadustele sobivaid töökohti.  

Käies ühte jalga areneva tehnoloogiaga, mis kontoritehnikat 

järjest kahandab ja paberivajadust vähendab, on uued töökohad 

kujundatud kitsamateks ja väiksemateks. Nii jääb rohkem ruumi 

muule töötamist toetavale sisustusele.
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TÖÖKS LOODUD
Klassikalise ja pretensioonituna sobib Thor vastama avatud 

kontoriruumi töömesilaste ootustele, sisustama kabinetti 

või täitma soliidsena kaasaegse juhi vaoshoitud mööbli rolli.

Tagasihoidlikust ja ehk isegi rangest olekust hoolimata saab 

Thori hoolikalt valitud viimistlusmaterjalidega luua õige meeleolu 

nii tõsisemasse miljöösse kui ka kergemasse bürooatmosfääri.
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FUNKTSIONAALSUS
Thori seeriaga saab luua väga eriilmelisi töökohti, võimaldades individuaalset lähenemist töötegijate 

erinevatele vajadustele ja ruumi iseärasustele. Kombineerides laudu abi- ja kliendipindade, kappide 

ja sahtlitega, saab moodustada lugematul hulgal omanäolisi ja otstarbekaid töökohti. 
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Et töö sujuks meelepäraselt ja kehale mugavalt on Thori lauad 

mõistagi saadaval ka kõrgusreguleeritavatena. 
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KONSTRUKTSIOON 
JA MATERJALID
Thori aluseks on tugev terasraam, mis kestab ajas ja tagab mööbli esinduslikkuse ka 

pärast mitut kolimist. Tööpindade viimistluses saab valida eheda sooja puidu, tamme- 

või vahtraspooniga kaetud lauaplaatide ja ühevärviliste melamiinplaatide vahel.
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