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Slanker, lichter en zo reactief als uw
eigen schaduw

Mirra 2

Ontworpen door Studio 7.5
De manier waarop we werken is een evoluerend proces.
Wij schakelen in een oogwenk om van individueel werk naar
werken in teamverband, we hebben hulpmiddelen nodig die
net zo dynamisch zijn als onze stijl van werken. Om aan deze
behoefte te voldoen, wilden de ontwerpers van Studio 7.5 een
sterk presterende stoel creëren die mensen ondersteunt die
constant in beweging zijn.

Mirra 2 beweegt met u mee, hij wordt één met uw lichaam.
Als u zit, passen de rugleuning en de zitting zich onmiddellijk
aan u aan. Met dynamische oppervlakken die reageren
op uw kleinste bewegingen en simpele, intuïtieve
instelmogelijkheden voor het afstellen van de houding, vormt
de Mirra 2 een balans tussen direct comfort en persoonlijke
ergonomie in een verfijnd ontwerp.

Prestatie
Ondersteuning voor zitbeweging start met een flexibele, maar
goed ondersteunende stoel die uw lichaam vrij en natuurlijk
laat bewegen. De lus-rugleuning van de Mirra 2 biedt
beweegbaarheid, waardoor u zich kunt uitrekken en iets boven
u kunt pakken, terwijl de Harmonic™ 2 tilt voor een soepel en
gebalanceerd gevoel zorgt wanneer u achterover leunt.
Twee rugleuningopties laten Mirra 2 werken voor verschillende
mensen en toepassingen. De zeer responsieve Butterfly Back is
het resultaat van een nieuwe methode om een stoflaag te
verenigen met aderen van polymeer, wat een dynamische
hybridestructuur oplevert die als een suspensiemembraan
werkt. De TriFlex™-rugleuning voldoet aan de meest strenge
reinigingsprotocollen, omdat het geen textiellaag heeft.
Beide rugleuningopties bieden passieve PostureFit®
lendenondersteuning om verslapping te vermijden en uw
wervelkolom in balans te houden. En beide zijn geventileerd
om u zowel koel als ondersteund te houden, hoe actief u
ook bent.

De Harmonic 2 tilt van de Mirra 2 met een
gevoelig bladveerontwerp zorgt voor een
soepel en evenwichtig gevoel terwijl u van
houding wisselt. Hierbij maakt het niet uit
hoe groot of hoe zwaar u bent – geschikt
van 41 tot 159 kilogram.

De omvang, vorm en het patroon van de gaatjes in de TriFlex-rugleuning van Mirra 2 creëert

De Butterfly Back is geventileerd voor thermisch comfort en is ultrareactief om u dynamische

ondersteuningszones die een gezonde zitbeweging mogelijk maken.

ondersteuning te geven bij het bewegen.

De AireWeave™ 2 suspensiezitting is temperatuurneutraal, zodat bij het zitten geen warmte

De FlexFront®-zittingsrand past zich makkelijk aan, zodat hij goede ondersteuning biedt voor

wordt opgebouwd.

uw dijen wanneer u zit.

Design
Door het dynamische ontwerp heeft Mirra 2 een verfijnd
profiel en geeft hij een optische openheid aan elke ruimte.
De nadruk op prestatie is goed zichtbaar. De individuele
onderdelen van de stoel en hun functie zijn duidelijk variëren
in materiaal en uiterlijk.
Aangezien het design het uiterlijk van de onderdelen van
de stoel definieert, zorgt de kleur daarvan voor significante
opties bij het bepalen van het algemene uiterlijk van uw
stoel. Extra opties voor textielsoorten, kleuren voor de
lus-rugleuning en afwerkingsopties voor het onderstel
moedigen aan tot personalisatie.

Over Studio 7.5
Ontwerpers Claudia Plikat, Burkhard Schmitz, Carola Zwick en
ingenieur Roland Zwick richtten in 1992 het in Berlijn
gevestigde industriële ontwerpbedrijf Studio 7.5 op. Hun
ontwerpen voor Herman Miller, waaronder de Setu®-stoelen,
Mirra en Mirra 2-stoelen en Metaform Portfolio™,
weerspiegelen de wens om mensen meer controle te geven
over hun werkomgeving en hulpmiddelen.
Claudia Plikat, Burkhard Schmitz, Carola Zwick, and Roland Zwick

Materialen
Prestatie eisen definiëren de materialen van Mirra 2, die allemaal op elkaar kunnen worden
afgestemd of contrast kunnen bieden waardoor er veel mogelijkheden worden geboden om je
stoel aan te passen aan de persoonlijke smaak. Neem contact op met uw Herman Miller
vertegenwoordiger voor informatie over de meest actuele stoffen en materialen
Mirra 2 Chair
Butterfly Back
Latitude™/TriFlex
Price Band 3
Alpine**
Studio White
8M10/98

French Press
Cappuccino
8M23/ZK

Slate Grey
Slate Grey
8M21/SG

Black
Graphite
8M17/G1

Lime Green**
Lime Green
8M22/ZS

Urban Orange**
Urban Orange
8M24/BRN

Dark Turquoise
Dark Turquoise
8M25/DTR

Twilight**
Twilight
8M26/97

Studio White**
98

Cappuccino**
ZK

Slate Grey
SG

Graphite
G1

Lime Green**
ZS

Urban Orange**
BRN

Dark Turquoise**
DTR

Twilight**
97

Alpine
Fog
1A701/63

Cappuccino
Cappuccino
1A705/ZK

Slate Grey
Slate Grey
1A702/SG

Graphite
Graphite
1A703/G1

Lime Green
Lime Green
1A704/ZS

Urban Orange
Urban Orange
1A706/BRN

Dark Turquoise
Dark Turquoise
1A707/DTR

Twilight
Twilight
1A708/97

Studio White
Semi-Polished
6KA

Studio White
H-Alloy™**
6K8

Studio White
Fog
65

Graphite
Semi-Polished
6K9

Graphite
H-Alloy**
6K7

Graphite
Graphite
G1

Fog
63

Black
BK

TriFlex II Back
Finish

Seat
AireWeave 2/Finish
Price Band 0

Frame/Base & Tilt
Finish

Armpad
Finish

**Available Winter 2014

Family
Work Chair with Butterfly Back
Work Chair with TriFlex Back

Tilt Options
Standard Tilt
Tilt Limiter
Tilt Limiter with Seat Angle

Overview
Maximum User Weight
Population Range

159 kg/350 lbs
5th–95th Percentile

Back Support
PostureFit Sacral Support
Adjustable Lumbar Support

Standard
Optional

Seat Height
Standard-Height Range
Extended-Height Range

406mm–521mm
425mm–565mm

Seat Depth
Fixed Seat
Adjustable Seat

413mm
413mm–457mm

Voor meer informatie, bezoek www.hermanmiller.nl
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Arm Options
No Arms
Fixed Arms
Height Adjustable 1D Arms
Fully Adjustable 4D Arms
Accessories
Jacket Hanger
Environmental Highlights
Recyclability
BIFMA level®
GREENGUARD®
Cradle to Cradle®

Up to 93%
3
Gold
Silver

