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Slank, licht en net 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 zittend bewegen begint met een flexibel maar goed
ondersteunend design dat uw lichaam vrij en natuurlijk laat bewegen.
De lus-rugleuning van de Mirra 2 biedt beweegbaarheid in de torso,
waardoor u zijwaarts kunt reiken, terwijl de Harmonic™ 2 Tilt zorgt
voor een soepel en gebalanceerd gevoel wanneer u achterover leunt.
Twee rugleuningopties en twee versies – stoelen en krukken – laten
Mirra 2 werken voor verschillende mensen en toepassingen. De zeer
responsieve Butterfly Back is een dynamische hybride structuur die
werkt als een suspensiemembraam. De Triflex™ Back voldoet aan de
meest strenge reinigingsvoorschriften omdat het geen textiellaag
heeft. Beide rugleuningopties bieden passieve PostureFit®
heiligbeenondersteuning om onderuitzakken te voorkomen en
houden uw wervelkolom goed in balans terwijl u zit. Krukken breiden
het Mirra 2 design uit naar elke omgeving waar zittende en staande
medewerkers voordeel hebben van het op algemene ooghoogte zijn.

Design
De Harmonic 2 tilt van de Mirra 2 met een

Door het slanke ontwerp geven de Mirra 2-stoelen en krukken een
verfijnd profiel en optische luchtigheid aan elke ruimte. De nadruk op
prestatie is goed zichtbaar. De individuele onderdelen en hun functies
zijn duidelijk benadrukt en variëren in materiaal en uitstraling.

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.

Omdat prestatie bepalend is voor het uiterlijk van de onderdelen van
Mirra 2, zorgt de kleur daarvan voor significante opties bij het bepalen
van het algehele uiterlijk van uw stoel of kruk. Extra opties voor
textielsoorten, kleuren voor de lus-rugleuning en afwerkingsopties
voor het onderstel bieden flexibiliteit en moedigen personalisatie aan.

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

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

geen warmte wordt opgebouwd.

biedt voor uw dijen wanneer u zit.

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, en Roland Zwick

Familie
Bureaustoel met Butterfly-rugleuning
Bureaustoel met TriFlex-rugleuning
Kruk met Butterfly-rugleuning
Kruk met TriFlex-rugleuning

Bewegingsmechaniekopties
Standaard bewegingsmechaniek
Bewegingsbegrenzer
Bewegingsbegrenzer met zithoekinsteller

De volgende informatie is uitsluitend van toepassing
op Mirra 2-bureaustoelen.
Overzicht
Maximaal gewicht gebruiker		
159 kg
Populatiebereik		
5e-95e percentiel
Back Support
PostureFit 		
Instelbare ondersteuning voor onderrug

Armleuningsopties
Geen armleuningen
Vaste armleuningen
In hoogte verstelbare armleuningen
Volledig verstelbare armen
Accessoires
Kledinghanger

Standaard
Optioneel

Zithoogte
Standaard		406–521mm
Verhoogd		
425–565mm
Zitdiepte
Vaste stoel 		
Instelbare zitting

413mm
413–457mm

Ga voor meer informatie naar hermanmiller.com of bel +31 70 221 3007.
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