
OE1 Micropacks zijn in hoogte verstelbare 
werkstations die flexibiliteit bieden voor 
elke hoek van het kantoor. Onderdeel van 
de OE1 Werkruimtecollectie™. 

Ontwerpers
Sam Hecht en Kim Colin

Voordelen
• Ontspannen zit-stabureaus waar 

mensen zich eventjes kunnen 
focussen of staand werk verrichten in 
plaats van aan hun eigen bureau.

• Optimaliseer de kantoorruimte door in 
hoogte verstelbare werkplekken en 
flexibele functionaliteit toe te voegen 
aan onderbenutte tussenruimtes zoals 
hoeken of gangen.

• Dankzij de reeks kleuren en 
configuraties kunnen organisaties 
hun merk tot uiting brengen of 
teamruimtes onderscheiden met 
kleuren en de juiste oplossing 
kiezen voor hun vloerplan. 

Garantie 
Oppervlak: 12 jaar bij 3 diensten per dag 
Onderstel: 5 jaar bij 3 diensten per dag 
Ga naar hermanmiller.com/warranty-terms 
voor meer informatie.

hermanmiller.com/oe1-micro-packs

OE1 Micropacks

https://hermanmiller.com/warranty-terms
https://hermanmiller.com/oe1-micro-packs
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1. Kabelmanagement 
Kabels worden netjes weggewerkt in het onderstel zodat de 
lijnen recht blijven en er minimale visuele onderbreking is.

2. Stroom 
Alle configuraties worden van stroom voorzien via één kabel 
die op een standaard stopcontact kan worden aangesloten.

3. Schakelaar 
Stelt de gebruiker in staat om het bureau gemakkelijk aan 
te passen van zittende naar staande houdingen.

4. Stroomvoorziening op het blad 
Optionele aan het oppervlak bevestigde stroomvoorzie-
ningsopties zorgen voor gemakkelijk opladen.

5. Schermen 
Voeg afscheiding, privacy en warmte toe aan de ruimte 
met optionele schermen en vilten bekleding.

6. Tassenhaak 
Hang eenvoudig items op en houd ze binnen handbereik 
dankzij de ingebouwde tassenhaak.

Afbeeldingen

Belangrijkste kenmerken
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Bekijk afbeeldingenbibliotheek

Enkele Micropack

OE1 Micropacks

Klik hier om productmodellen voor OE1 Micro Packs weer te geven.

Productmodellen
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4-pack

680-
1085 mm

3-pack

Neem voor meer informatie en materialen contact op met uw 
Herman Miller-vertegenwoordiger. 

Meer informatie

Totale voetafdruk: 1500 mm diameter
Oppervlakken: 800B x 600D mm

Totale voetafdruk: 850 x 638 mm
Oppervlakken: 800B x 600D mm

680-
1085 mm

Totale voetafdruk: 1780 x 1203 mm
Oppervlakken: 800B x 600D  mm

680-
1085 mm

https://www.hermanmiller.com/products/workspaces/sit-to-stand/oe1-micro-packs/product-images/
https://www.hermanmiller.com/resources/3d-models-and-planning-tools/product-models/?p=oe1-workspace-collection

