
A Agile Wall OE1 é uma divisória móvel 
que proporciona a capacidade de criar 
espaços de equipe rapidamente para 
compartilhar ideias. Parte da Coleção 
para espaços de trabalho OE1™. 

Designers
Sam Hecht e Kim Colin

Benefícios
• Possibilita que as pessoas  

criem rapidamente um local  
para colaboração onde quer  
que se sintam inspirados.

• Funciona como uma divisória  
e superfície sub-arquitetural  
para compartilhar e ter ideias. 

• Disponível em diversas larguras e 
em uma variedade de configurações, 
com opções que incluem prateleiras, 
superfícies onde é possível escrever 
e afixar itens e tecnologia. 

Garantia 
12 anos, 3 turnos 
Visite https://www.hermanmiller.com/
pt_br/customer-service/warranty-and-
service/ para obter mais detalhes.

https://www.hermanmiller.com/pt_br/
products/workspaces/collaborative-
furniture/oe1-agile-wall/
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Demonstração da linha

Clique aqui para ver como a Agile Wall OE1 atende aos seus objetivos ambientais. 

Visualizar soluções de design.

Sustentabilidade

PLANEJAMENTO de ideias

Clique aqui para ver a lista completa dos materiais disponíveis para a Agile Wall OE1.

Materiais

1. Mobilidade 
A Agile Wall OE1 em rodízios pode ser movida  
com facilidade.

2. Colaboração 
A Agile Wall OE1 possibilita a colaboração com a integração 
de tecnologia, superfícies onde é possível afixar itens 
e quadros com marcador para escrever.

3. Compatibilidade com Exclave 
A Agile Wall OE1 foi projetada para funcionar com os 
quadros de colaboração Exclave®, que podem ficar 
presos no topo da parede.

4. Opções de pé oculto 
Rodízios ou deslizadores são escondidos na base, 
proporcionando mobilidade com uma aparência arrojada.

Imagens

Principais características
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Visualizar biblioteca de imagens

Totalmente revestido

Agile Wall OE1

91,44 cm, 1,52 m 48,26 cm

1,90 m

Para visualizar a lista com a demonstração completa da linha, consulte o catálogo 
de preços.

Clique aqui para ver os modelos de produtos para a Agile Wall OE1.

MODELOS DE produtos

Prateleiras completas

Prateleiras inferiores
91,44 cm, 1,52 m 48,26 cm

1,90 m

91,44 cm 48,26 cm

1,90 m

https://hermanmiller.ecomedes.com/products/hermanmiller/OE1AW
https://www.hermanmiller.com/resources/3d-models-and-planning-tools/planning-ideas/?p=oe1-workspace-collection
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https://www.hermanmiller.com/content/dam/hermanmiller/documents/pricing/PB_OE1.pdf
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