Tu Filing
and Storage
Sistema de Armazenamento
que coloca o foco em você

Inspirado em você
O sistema de armazenamento Tu foi pensado a partir das pessoas e como elas trabalham e interagem com o espaço corporativo, transformando-o em um espaço personalizado. Tu da Herman
Miller coloca o foco no indivíduo. Com a possiblidade de expansão e uma grande variedade de
tamanhos e estilos, os componentes do Tu estão sempre ao seu lado, mantendo tudo ao alcance,
visíveis, no lugar certo e seguro. Tu foca em funções essenciais e na economia sem abrir mão da
qualidade, das opções e visual requintado da Herman Miller.

Tu. Você monta como quiser
Arquivos Laterais para ajudar a aumentar a produtividade do seu escritório. É possível adicionar um gabinete com portas e prateleira ajustável aos arquivos laterais com até quatro gavetas.
Combine-os lado a lado ou sucessivamente para criar um banco de arquivos e dividir o espaço
disponível.
Gaveteiros podem ser encomendados com caixas e gavetas de arquivo em inúmeras configurações diferentes. A parte superior acolchoada transforma o gaveteiro em um banco para convidados; o puxador facilita a movimentação da versão móvel; além disso, a peça está disponível em
versão independente.
O Armário Tu permite armazenar materiais individuais com segurança e pode ser compartilhado
em espaços de equipes e áreas colaborativas. As prateleiras são ajustáveis. As quatro alturas
disponíveis foram projetadas para se alinharem com os armários e arquivos laterais Tu, podendo
ser utilizadas como peça única.
Os versáteis Armários Verticais Tu são ideais para a ampla variedade de materiais que as pessoas
utilizam em suas estações individuais de trabalho, desde livros e arquivos até notebooks e maletas. Com apenas 61cm x 61cm, as torres ocupam pouco espaço e têm uma enorme capacidade.
São nove alturas diferentes que utilizam o espaço vertical com eficiência.

Detalhe do gaveteiro com puxador W-pull

Gaveteiro com assento acolchado pode ser usado como banco

Tu combina perfeitamenta o mobiliário criando espaços únicos

Tu combina com tudo
As linhas leves e clean do sistema Tu permitem a aplicação em diversos estilos de escritórios. Isso
permite a integração com outros móveis, sejam independentes ou conjuntos, formando inúmeras
combinações e ambientes únicos.
É possível escolher dentre uma variedade de cores neutras escuras ou claras, detalhes fortes
e metálicos, assim como diversos folheados, criando ambientes personalizados e flexíveis de
acordo com as necessidades de cada empresa.

Sustentabilidade
Os gabinetes são feitos de aço 100% reciclável. Os produtos Tu estão em conformidade
com o protocolo Cradle-to-CradleSM, Categoria Prata, da McDonough Braungart Design
Chemistry - MBDC. O Tu apresenta o certificado GREENGUARD e pode contribuir para a
obtenção de créditos LEED.

A linha Tu possui garantia Herman Miller
de 12 anos para todos componentes.

Metallic Bronze
EH

Metallic Champagne
CN

Metallic Silver
MS

Cool Grey Neutral
CL

Folkstone Grey
BQ

Graphite
G1

Sandstone
WL

Warm Grey Neutral
WN

White
91

Black Umber
BU

Blue Medium
B4

Blue Ridge
7U

Cappuccino
ZK

Chai
7M

Dune
7L

Grass
7N

Gull
8T

Inner Tone Light
HF

Light Tone
LT

Loden
7V

Medium Tone
MT

Mink
7Z

Moonbeam
BY

Napa
7W

Sedona
7Y

Slate Grey
SG

Soft White
LU

Cradle-to-CradleSM Silver
Todas emissões durante produção possuem
equivalência com o Climate Care
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Rede de representantes pelo Brasil, consulte nosso site.
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