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Thulema laieneb kontorimööbli renditeenuse sektorisse 
 

Eesti juhtiv avaliku ruumi sisustaja Kitman Thulema AS teatab oma äritegevuse laienemisest 
renditeenuse sektorisse, tuues turule uue kaubamärgi Thulema Rent, mis muutuvast turudünaamikast 
tingituna hakkab pakkuma kontorimööbli rendimudelit nii kontorisse kui koju.  

Mööbli renditeenuse mudel on Eesti turul uudne ning sobib ideaalselt ettevõtetele, kes lähevad üle 
uuele tööviisile ja kasutajakesksele tegevuspõhisele kontorile, samuti paindlikele ühistööruumidele, 
mida jagavad erinevate ettevõtete töötajad, aga ka ettevõtetele, kes soovivad, et nende töötajatel 
oleks kodukontoris ergonoomiline töökoht, säästes tööandjat vajadusest hallata töövahendeid 
kaugtöö asukohtades, nende remonti ja tagastusi (näiteks töölepingu lõppedes). 

Thulema Rent renditeenus pakub suutlikkust ettevõtetel oma ärimudelit kõigis aspektides kiirelt ja 
kuluefektiivselt ümber kujundada ja täiustada. Ühtlasi on kontorimööbli rent üks viise, milliselt esitada 
endale väljakutse oma ettevõtte jätkusuutlikkusstrateegia elluviimisel. ’’Kliimamuutused ja 
jätkusuutmatu tarbimine on ühed suurimad väljakutsed, millega ühiskonnas silmitsi seisame – meie 
uus ärimudel pakub ettevõtjatele keskkonnasõbralikumat igapäevaelu nii tööl kui kodus,’’ ütleb 
Kitman Thulema AS tegevjuht Herki Hälvin. 

Ettevõte pakub rendilahendusi, mis on skaleeritavad, ümberpaigutatavad ja kohandatavad nii 
lühiajaliselt kui pikemaks perioodiks. Thulema Rent rendimudel annab toodetele pikema eluea, olles 
kooskõlas Kitman Thulema AS ambitsiooniga liikuda ringmajanduse ja kliimapositiivse ettevõtluse 
suunas. „Oleme põnevil võimaluse üle toetada oma kliente ja partnereid ajutiste või püsivate 
ruumilahendustega. Meie uudne renditeenus paneb ettevõtted ümber mõtlema oma seniste kulude 
üle rendipinnale. Pakkudes oma töötajatele kodukontoritesse kontoriga võrdväärseid töötingimusi, 
hoiavad ettevõtted kokku neli korda võrreldes Tallinna kesklinna keskmise ärikinnisvara m2 hinnaga,“ 
kommenteerib Kitman Thulema AS tegevjuht Herki Hälvin ettevõtte laienemisotsust. 

Thulema Rent kaubamärk kuulub Kitman Thulema AS-le.  

Infoks 

Kaubamärgid Thulema Rent, Thulema, Kitman ja Kitman Coldtech kuuluvad Kitman Thulema AS-le. 
Kitman Thulema AS kuulub 100%-liselt Eesti erakapitalil tegutseva investeerimis- ja valdusettevõtte  

 



 

 

 

 

NG Investeeringud kontserni, tegutsedes kaubanduse, tööstuse ja kinnisvara sektoris. NG 
Investeeringute kontserni käive on ca 975 milj EUR, kontsernis töötab ca 5500 töötajat.  

NG Investeeringud kontserni kuuluvad Tallinna ja Tartu Kaubamaja, supermarketite kett Selver, ABC 
Kinga ja SHU jalatsikauplused, I.L.U. kaupluste kett, turvateenuseid pakkuv Viking Security, TKM Auto 
alla koondunud autoärid (KIA, Opel, Peugeot, Cadillac, Škoda), alkoholitootja Liviko koos 
tütarettevõtetega Lätis ja Leedus, kaubandussisustuse ning büroo ja avalike ruumide mööbli tootja 
Kitman Thulema, jäätisetootja Balbiino, kinnisvara arendusega tegelevad Roseni Majad, Roseni 
Kinnisvara ning Tallinna Kaubamaja Kinnisvara koos tütarettevõtetega Eestis, Lätis ja Leedus. 

 

Lisainfo: thulemarent.ee 
 


	PRESSITEADE

