
Os Painéis divisores OE1 ajudam os  
membros da equipe a definir com faci- 
lidade o espaço pessoal em diversas 
superfícies de trabalho. Parte da Coleção 
para espaços de trabalho OE1™. 

Designers
Sam Hecht e Kim Colin

Benefícios
• Os Painéis divisores OE1 são 

rapidamente afixados a mesas 
e balcões para que as pessoas 
possam delimitar seus espaços  
e começar a trabalhar.

• A construção em aço resistente 
permite que as pessoas prendam 
ímãs ou Crachás de identificação 
Ubi® e pendurem itens pessoais 
no gancho para bolsa.

• Para ter uma estética mais macia e 
mais isolamento acústico, adicione 
um forro de tecido opcional.

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/space-division/privacy-
screens/oe1-boundary-screen/
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Demonstração da linha

Clique aqui para ver como os Painéis divisores OE1 atendem aos seus  
objetivos ambientais. 

Visualizar soluções de design.

Sustentabilidade

PLANEJAMENTO de ideias

Clique aqui para ver a lista completa dos materiais disponíveis para os Painéis 
divisores OE1.

Materiais

1. Compatibilidade 
Compatíveis com perfis de borda quadrada e com a maioria 
das espessuras de superfícies, podendo ser usados em 
uma ampla variedade de mesas.

2. Gancho para bolsa 
O gancho para bolsa integrado oferece um local para 
pendurar itens pessoais.

3. Forro de tecido 
O forro de tecido opcional tem diversas opções de cores, 
incluindo cores acentuadas para uma proposta mais ousada 
ou cores neutras que se misturam de forma imperceptível.

4. Prateleira 
Oferece espaço para armazenamento de itens pessoais 
como cartões e papel.

Imagens
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Visualizar biblioteca de imagens

Painéis divisores OE1

Painéis divisores OE1

4,57 cm 45,21 cm
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Para visualizar a lista com a demonstração completa da linha, consulte o catálogo 
de preços.

Clique aqui para ver os modelos de produtos para os Painéis divisores OE1.

MODELOS DE produtos

https://hermanmiller.ecomedes.com/products/hermanmiller/OE1BS
https://www.hermanmiller.com/resources/3d-models-and-planning-tools/planning-ideas/?p=oe1-workspace-collection
https://www.hermanmiller.com/resources/materials/search/?q=OE1%20Workspace%20Collection%20Screens
https://www.hermanmiller.com/products/space-division/privacy-screens/oe1-boundary-screen/product-images/
https://www.hermanmiller.com/content/dam/hermanmiller/documents/pricing/PB_OE1.pdf
https://www.hermanmiller.com/content/dam/hermanmiller/documents/pricing/PB_OE1.pdf
https://www.hermanmiller.com/resources/3d-models-and-planning-tools/product-models/?p=oe1-workspace-collection

