
O sistema de Trilhos e painel de parede OE1 
possibilita que as pessoas colaborem com 
rapidez e levem suas ideias consigo. Parte 
da Coleção para espaços de trabalho OE1™. 

Designers
Sam Hecht e Kim Colin

Benefícios
• Os Trilhos e painel de parede OE1 podem 

ser montados em salas de projeto, de  
treinamento ou no perímetro de escritó-
rios abertos. As equipes podem anotar 
as ideias onde elas acontecem.

• Os quadros de projeto possibilitam  
a colaboração fluida, se movendo de 
forma simples entre os Trilhos e painel 
de parede OE1, as Agile Walls OE1 e o 
Mobile Easel OE1.

• O sistema está disponível em duas 
larguras, oferecendo às organizações a 
flexibilidade de mostrar os quadros de 
projeto de forma vertical ou horizontal.

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-wall-rail-and-board/
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Demonstração da linha

Clique aqui para ver como os Trilhos e painel de parede 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 Trilhos e 
painel de parede OE1.

Materiais

1. Quadros de projeto de tecido 
Os quadros de projeto de tecido podem ser usados para 
afixar materiais para exibição ou colaboração.

2. Quadros de projeto com marcador 
Quadros brancos com marcador são ideais para obter 
informações de reuniões. 

3. Opções de cor 
Quadros de projeto em tecido estão disponíveis em 
diversas cores para demonstrar ousadia ou combinar  
com o ambiente de trabalho de forma imperceptível.

4. Duas larguras 
Disponíveis em duas larguras (mostrados aqui em 1,82 m), 
os Trilhos de parede podem acomodar quadros de projeto 
horizontal ou vertical.
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Visualizar biblioteca de imagens

Trilhos de parede

Trilhos e painel de parede OE1

91,44 cm, 1,82 m
6,35 cm

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

Clique aqui para ver os modelos de produtos dos Trilhos e painel de parede OE1.

MODELOS DE produtos

91,44 cm

1,77 m

Painel de projeto
2,54 cm
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