
A Mesa retangular OE1 é uma mesa 
de trabalho minimalista com detalhes 
expressivos e flexibilidade ágil. Parte da 
Coleção para espaços de trabalho OE1™.

Designers
Sam Hecht e Kim Colin

Benefícios
• O design minimalista e refinado 

renova escritórios em casa ou no 
local de trabalho.

• Detalhes sutis, como as pernas em 
formato de gota personalizáveis, 
valorizam seu design essencial.

• O design leve e eficiente possibilita 
que as organizações adaptem com 
facilidade seus espaços de trabalho. 
Junte diversas mesas para montar 
uma estação de trabalho plataforma 
e separe-as em estações de trabalho 
individuais quando necessário. 

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/desks/oe1-
rectangular-table/
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Demonstração da linha

Visualizar soluções de design.

PLANEJAMENTO de ideias

MODELOS DE produtos

Clique aqui para ver como a Mesa retangular OE1 atende aos seus objetivos ambientais. 

Clique aqui para ver os modelos de produtos para a Mesa retangular OE1.

Sustentabilidade

Clique aqui para ver a lista completa dos materiais disponíveis para a Mesa 
retangular OE1.

Materiais

1. Estrutura 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 com borda reta 
A superfície de trabalho com borda reta ajuda a criar 
uma estética leve e minimalista.

3. Materiais da superfície de trabalho 
Disponível com superfície de trabalho em laminado 
ou madeira.

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
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Mesa retangular OE1

91,44 cm–1,82 m 45,72 cm–76,20 cm

72,39 cm

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