
As Mesas comunitárias OE1 ajudam as 
organizações a oferecer áreas de estações 
de trabalho rotativas e espaços de reunião 
flexíveis em todo o escritório. Parte da 
Coleção para espaços de trabalho OE1™. 

Designers
Sam Hecht e Kim Colin

Benefícios
• As Mesas comunitárias OE1 estão 

disponíveis nas opções sentada, de 
pé e com altura de balcão e oferecem 
suporte a uma variedade de estilos 
de trabalho.

• Multifuncionais e móveis, essas mesas 
ajudam a criar ambientes de equipe 
flexíveis e trabalham bem em espaços 
intermediários e subutilizados.

• O design refinado das Mesas comuni- 
tárias OE1 é revigorado pelas diferentes 
opções de cor. Escolha uma tonalidade 
sutil para se misturar ou um tom forte 
para se destacar.

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/tables/conference-tables/
oe1-communal-tables/
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3,05 m–4,88 m

© 2021 Herman Miller, Inc. 

Demonstração da linha

Duas peças, uma face Duas peças, dupla face

Clique aqui para ver como as Mesas comunitárias 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 as Mesas 
comunitárias OE1.

Materiais

1. Diversas configurações 
Disponível como um balcão de trabalho com uma única 
face ou uma mesa de equipe de dupla face.

2. Acesso à energia na superfície 
Recortes de energia opcionais oferecem acesso à energia 
integrado que facilitam o carregamento. 
 

3. Gerenciamento de cabos 
Adicione um gerenciador de cabos na perna vertical para 
manter cabos de dados e de alimentação arrumados e 
acessíveis sob a superfície (não presente na imagem).

4. Deslizadores ou rodízios 
Selecione rodízios ou deslizadores (mostrados aqui) para a 
base de forma a se ajustar às suas necessidades estéticas 
e de agilidade.

Imagens

Principais características
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Visualizar biblioteca de imagens

Uma peça, uma face

Mesas comunitárias OE1

1,52 m–2,44 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 as Mesas comunitárias OE1.

MODELOS DE produtos

Uma peça, dupla face

3,05 m–4,88 m

Três peças, dupla face

4,57 m, 5,49 m

53,34 cm

91,44 cm, 1,06 m

1,52 m–2,44 m 76,20 cm, 1,06 m

72,39 cm–1,06 m

53,34 cm

91,44 cm, 1,06 m

76,20 cm, 1,06 m

76,20 cm, 1,06 m

91,44 cm, 1,06 m
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