
A Mesa de projetos OE1 é uma solução móvel 
de trabalho em equipe em escritórios abertos, 
salas de reunião e salas de treinamento 
flexíveis. Parte da Coleção para espaços de 
trabalho OE1™. 

Designers
Sam Hecht e Kim Colin

Benefícios
• A Mesa de projetos OE1 combina com 

a Agile Wall OE1 e o Mobile Easel OE1 
para que as pessoas possam colaborar a 
qualquer momento.

• As pernas giratórias em formato de gota 
adicionam um detalhe dinâmico de "faça 
você mesmo" à estética minimalista da  
mesa. Vire as pernas em uma direção 
para ter um canto arredondado, ou na 
outra para ter uma borda clara e reta. 

• As Mesas de projetos OE1 se movem e 
se unem para formar mesas mais longas 
e estações de trabalho plataforma. As 
equipes podem criar os espaços de que 
precisam agora e as organizações podem 
aumentar a agilidade operacional. 

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-project-table/

Mesa de projetos OE1

https://www.hermanmiller.com/pt_br/products/workspaces/collaborative-furniture/oe1-project-table/
https://www.hermanmiller.com/pt_br/products/workspaces/collaborative-furniture/oe1-project-table/
https://www.hermanmiller.com/pt_br/products/workspaces/collaborative-furniture/oe1-project-table/


© 2021 Herman Miller, Inc. 

Demonstração da linha

Clique aqui para ver como a Mesa de projetos 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 Mesa de 
projetos OE1.

Materiais

1. Perna em formato de gota 
Personalize a aparência de sua mesa. Vire as pernas em 
uma direção para ter um canto arredondado, ou na outra 
para ter uma borda reta.

2. Superfície de trabalho 
A Mesa de projetos OE1 tem uma superfície de trabalho com 
borda reta, disponível em laminado ou madeira.

3. Painéis 
Painéis opcionais criam limites e adicionam privacidade. 
Disponível em tecido, laminado ou metal. Mostrados aqui 
com o Painel móvel OE1.

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

5. Acesso à energia na superfície 
Recortes de energia opcionais na superfície oferecem 
acesso à energia integrado que facilitam o carregamento 
(não presente na imagem). 

Imagens

Principais características
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Visualizar biblioteca de imagens

Mesa de projetos OE1

Mesa de projetos OE1

1,06 m–2,44 m 1,06 m, 1,21 m

72,39 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 a Mesa de projetos OE1.

MODELOS DE produtos
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https://hermanmiller.ecomedes.com/products/hermanmiller/OE1PT
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
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