
Os Micro Packs OE1 são estações de  
trabalho com ajuste de altura que 
adicionam agilidade a todos os cantos  
do escritório. Parte da Coleção para 
espaços de trabalho OE1™. 

Designers
Sam Hecht e Kim Colin

Benefícios
• Mesas casuais sit-to-stand nas quais 

as pessoas podem ficar por alguns 
minutos de concentração ou trabalhar 
de pé longe de suas mesas.

• Otimize o ambiente ao adicionar 
espaços de trabalho com ajuste de  
altura e funcionalidade flexível em  
espaços intermediários e subutilizados 
como cantos ou corredores.

• Variedade de cores e configurações 
possibilita que as organizações expres- 
sem sua marca ou identifiquem espaços 
de equipe com cores e escolham a 
solução certa para o ambiente. 

Garantia 
Superfície: 12 anos, 3 turnos 
Base: 5 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/sit-to-stand/oe1-
micro-packs/
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Demonstração da linha

Clique aqui para ver como os Micro Packs 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 Micro Packs OE1.

Materiais

1. Gerenciamento de cabos 
Os cabos são perfeitamente gerenciados na base para 
obter linhas simples e mínima obstrução visual.

2. Alimentação 
Todas as configurações são alimentadas por um cabo 
que se conecta a uma tomada padrão.

3. Interruptor 
Possibilita que as pessoas ajustem a mesa da posição 
sentada para a posição de pé.

4. Acesso à energia na superfície 
Opções de acesso à energia acima e abaixo da superfície 
facilitam o carregamento.

5. Painéis 
Adicione limites, privacidade e calor ao espaço com painéis 
e forro de feltro opcionais.

6. Gancho para bolsa 
Armazene itens com facilidade e mantenha-os ao alcance 
com o gancho para bolsa integrado.

Imagens

Principais características
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Visualizar biblioteca de imagens

Micro Pack único

Micro Packs OE1

66,04 cm81,28 cm

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 Micro Packs OE1.

MODELOS DE produtos
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4-Pack

1,77 m 1,27 m

68,58 cm–1,06 m

1,32 m1,52 m

68,58 cm–1,06 m

3-Pack

68,58 cm–1,06 m

https://hermanmiller.ecomedes.com/products/hermanmiller/OE1MP
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%20Tables
https://www.hermanmiller.com/products/workspaces/sit-to-stand/oe1-micro-packs/product-images/
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

