Sense
Desenvolvido pela Herman Miller nos Estados Unidos.
Design: Daniel Korb

Pés com regulagem de altura e painéis de privacidade
multifuncionais são ideais para uso em ambientes de alta
concentração e trabalho individual.

Graças à simplicidade de componentes e a tecnologia
Plug and Play, Sense é facilmente montada em apenas 45
segundos.

Dimensões
Todas as medidas estão em mm
2400
1600
1000

2200
400

Mesa de reunião redonda
Mesa redonda para reunião com tampo
fabricado em MFC (aglomerado melamínico) de
25 mm.

1000 23 1/4 ”

00 86 1/2” touchdown
Estação de22trabalho

40 0 153/4 ”

Estação de trabalho individual
1600 6 3”
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Acessórios
Oferece diversos acessórios com a tecnologia
Plug and Play para compor a mesa: painel
de privacidade, painel lateral, Sense Desktop
Cabinet, suporte CPU (com e sem prateleiras/
gavetas), Kumi pedestal, gerenciamento de cabos
simples, fixador de painel e clips roteadores.

380 15”

380
2600

1600
800

Retorno retangular
Mesa que se conecta à outra mesa retangular,
retangular dupla e reunião através de sistema de
encaixe Plug and Play, formando uma extensão
lateral. Ideal para estações de trabalho no
formato de “L”. Disponível com cantos retos ou
arredondados.

Existem diversos acessórios para compor com a mesa: suporte
para CPU, prateleiras suspensas, calha elétrica e painéis de
privacidade.

1600

Mesa retangular, retangular dupla,
reunião retangular
Mesa disponível com cantos retos ou arredondados.
Superfície de trabalho fabricada em MFC
(aglomerado com revestimento em melamínico) de
25 mm.

Sense é um sistema altamente flexível, disponível em diversos tamanhos e acabamentos.

550

Este sistema foi desenvolvido para
ser altamente funcional e ao mesmo
tempo se adaptar à constante
reorganização dos ambientes de
trabalho sem usar uma única
ferramenta. São mesas individuais,
estações de trabalho em “L” e em
grupo, mesas de reunião e diálogo.
Atende as necessidade mais
complexas de maneira personalizada
e esteticamente agradável. Possui pés
com regulagem de altura em diversos
acabamentos e sapatas niveladoras
de piso em formato de disco. Tampo
de 25 mm folheado ou laminado
com bordas retas ou arredondadas
em diversos tamanhos. Estrutura
metálica em aço e alumínio. Todos
os acessórios possuem tecnologia
Plug and Play, ou seja, são montados
sem uso de ferramentas. Diversos
acessórios estão disponíveis: painéis
de privacidade, gaveteiros, suporte
de CPU, prateleira suspensa, calha
elétrica e porta papéis.

1800 70 3/4 ”
59 0 23 1/4 ”

1000 23 1/4 ”
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Conjunto com 4 estações de trabalho

Mesa em forma de estrela 120°
599 0 235 3/4 ”
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4000 157 1/2”
2400

*1958, Suíça

Desde o início de sua
carreira, Daniel possui
fascinação por projetos
arquitetônicos de interiores.
Sua expertise em design
ampliou e refinou sua
inspiração.
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