
INSPIREERIV
OTSUSTAJA
KUMA



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.

KUMA
Ühendage pehme ja jõuline, liitke sellele avatus ja austus, 

siduge staatus ja soe inimlikkus, andke sisule tähendus, 

lisage sinna annus ootamatust ja filigraanseid detaile ning 

näete enda ümber KUMA.

Martin Pärn,
disainer
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JUHTIMISEKS 
LOODUD
Kuma on loodud juhile. Pealtnäha selge ja lihtne mööbel peidab endas 

ootamatuid, näpuvajutusel avanevaid võimalusi ning peeneid üksikasju, 

luues enda ümber mugava ja nauditava töökeskkonna. Väärtuslik ja eristuv, 

kuid mitte kõrk, sobib Kuma suurepäraselt kaasaegsele juhile.
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TERVIKLIK 
TÖÖKESKKOND
Kuma on mööbel, mis eeldab enda ümber avarat ruumi. 

Lisaks töölauale on valikus peensusteni läbi mõeldud 

kappide ja riiulite süsteem.
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Sobiv kapikomplekt koostatakse erinevatest moodulitest 

vastavalt kliendi soovidele. Lisaks kaustade ja paberite 

säilitamisele on isikupärased lahendused olemas nii riide-, 

baari- kui salapärase peeglikapi näol. 
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OTSUSTAMISE KOHT
Kuma valikus on kaks erinevat töölauda: traditsioonilisem, kahele kilpjalale toetuv, range ilme ja 

mattklaasist sirmiga laud ja kergem, neljale jalale toetuv, vildist esisirmiga kaasaegsem lahendus. 

Töölaua kõrval asetsev madal sahtlitega kapp toimib tagasihoidliku abipinnana. Kapp sisaldab 

pistikuid kogu töökoha elektriga varustamiseks.
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SUURED JA VÄIKESED 
KOOSOLEKUD
Valdava osa juhi tööpäevast moodustavad erinevas formaadis koosolekud 

ja vestlused. Kuma pakub erinevaid lahendusi rohkem ja vähem formaalsete 

vestluste pidamiseks nii mugavas nõupidamistetoolis kui diivanil istudes.
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MOODULID

Kuma seeriasse kuulub kaks töölauda, kaheksa inimese  

nõupidamistelaud koos esitlusseadmeid mahutava 

juhtmepüstikuga ja kaks diivanilauda.

Kuma kapid koostatakse üksikutest moodulitest kliendi 

soovide kohaselt. Ukse võib valida nii klaasiga kui ilma. 

Kapirivi lõpetab avatud riiul või riidekapp varjatud peegliga.  

Töölaua kõrvale võib valida sahtlitega madala kapi.

MATERJALID

Kuma materjalipaletis on tume pähklipuit, valged siidjad  

värvipinnad, naturaalne vilt ning jahe mattklaas.
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KITMAN THULEMA AS
Kesk-Sõjamäe 3
11415 Tallinn, Eesti
 
THULEMA salong
Pärnu mnt 158, Tallinn
T +372 651 8118
E thulema@kitmanthulema.ee
W kitmanthulema.ee


