
OE1 Opslagtrolleys bieden persoonlijke 
opslag met een minimalistische uitstraling  
en een slank profiel, voor thuis of op kantoor. 
Onderdeel van de OE1 Werkruimtecollectie™. 

Ontwerpers
Sam Hecht en Kim Colin

Voordelen
• OE1 Opslagtrolleys kunnen eenvoudig 

worden verplaatst als teams zich opnieuw 
verzamelen en het vloerplan opnieuw 
wordt ingedeeld. Ze helpen mensen om 
hun ruimte opnieuw aan  
te passen aan hun veranderende 
behoeften en terwijl  
organisaties evolueren. 

• De OE1 Opslagtrolleys zijn minimalistisch 
ontworpen om ruimte te optimaliseren met 
een kleinere voetafdruk.

• OE1 Opslagtrolleys worden geleverd  
in een reeks kleuren zodat u een optie  
kunt kiezen die opvalt of juist opgaat  
in de omgeving.

Garantie 
12 jaar, 3 ploegendienst 
Ga naar hermanmiller.com/warranty-terms 
voor meer informatie.

hermanmiller.com/oe1-storage-trolleys

OE1 Opslagtrolleys

https://hermanmiller.com/warranty-terms
https://hermanmiller.com/oe1-storage-trolleys


Productlijn

© 2021 Herman Miller, Inc. 

1. Slank profiel 
Minimalistisch en slank ontwerp met een kleine voetafdruk 
en maximale ruimte onder het werkblad.

2. Bovenste bak/organizer 
Dankzij de bovenrand blijven kleine items op hun plek.

3. Kleuropties 
Verkrijgbaar in een brede reeks kleuren die passen bij 
de rest van de OE1 Werkruimtecollectie.

4. Vloerglijders of zwenkwieltjes 
Selecteer zwenkwieltjes of vloerglijders onder de poten 
die passen bij uw behoefte en uitstraling. 

5. Accessoires 
Optionele accessoires waaronder zitkussen, organizer, 
bekleding, ladeverdeler en tassenhaak voor een nog 
persoonlijkere ervaring.

6. Slot 
Optioneel slot met sleutel om persoonlijke items veilig 
op te bergen. 

Afbeeldingen

Belangrijkste kenmerken
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Bekijk afbeeldingenbibliotheek

Individueel, vrijstaand

OE1 Opslagtrolleys

Klik hier om productmodellen van de OE1 Opslagtrolleys weer te geven.

Productmodellen
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279 mm508 mm

Individueel, mobiel

Dubbel, mobiel Individueel, mobiel, verlengd
1016 mm

Gedeeld, mobiel, verlengd

559 mm

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