
Os Trolleys-Carrinhos de armazenamento 
OE1 oferecem armazenamento pessoal 
com uma estética minimalista e um perfil 
fino para o escritório ou a residência. 
Parte da Coleção para espaços de 
trabalho OE1™. 

Designers
Sam Hecht e Kim Colin

Benefícios
• Os Trolleys-Carrinhos de armazena- 

mento OE1 se movem com facili- 
facilidade dade de acordo com o 
reagrupamento das equipes e a 
reconfiguração dos ambientes, 
ajudando as pessoas a adaptarem 
seus espaços conforme as mudan- 
ças das necessidades e a evolução 
das organizações. 

• Com um design enxuto e minima-
lista, os Trolleys-Carrinhos de arma-
zenamento OE1 otimizam o espaço 
em ambientes pequenos.

• Os Trolleys-Carrinhos de arma-
zenamento OE1 vêm em diversas 
cores, assim você pode optar por 
uma que se destaque ou uma 
que se misture ao ambiente.

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/storage/oe1-storage-trolleys/

Trolleys-Carrinhos de  
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Demonstração da linha

27,94 cm1,01 m

Clique aqui para ver como os Trolleys-Carrinhos de armazenamento 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 Trolleys-
Carrinhos de armazenamento OE1.

Materiais

1. Perfil enxuto 
Design enxuto e minimalista para ambientes pequenos e 
espaço embutido maximizado.

2. Bandeja superior/Multifuncional 
Borda em volta da parte superior ajuda a manter os itens 
pequenos no lugar.

3. Opções de cor 
Disponível em uma ampla variedade de cores que se 
coordenam com o restante da Coleção para espaços de 
trabalho OE1.

4. Deslizadores ou rodízios 
Selecione deslizadores ou rodízios na base de forma a 
se ajustar às suas funções e estética. 

5. Acessórios 
Acessórios opcionais, incluindo assento almofadado, 
organizador, forro, divisor de arquivos e gancho para 
bolsa ajudam a personalizar a experiência.

6. Trava 
Trava opcional com chave protege itens pessoais. 

Imagens

Principais características
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Visualizar biblioteca de imagens

Individual, Fixo

Trolleys-Carrinhos de armazenamento OE1

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 Trolleys-Carrinhos de 
armazenamento OE1.

MODELOS DE produtos

5

6

27,94 cm50,80 cm

55,88 cm

Individual, com rodízios
27,94 cm50,80 cm

55,88 cm

Duplo, com rodízios
55,88 cm50,80 cm

55,88 cm

Individual, Com rodízios, estendido
27,94 cm1,01 m

55,88 cm

Compartilhado, com rodízios, estendido

55,88 cm

https://hermanmiller.ecomedes.com/products/hermanmiller/OE1ST
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%20Storage
https://www.hermanmiller.com/products/storage/oe1-storage-trolleys/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

