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 De Mirra stoel.

  Natuurlijk.
  Moeiteloos comfort en ergonomische steun.

  Vriendelijk.
  Kleurrijk, veelzijdig en gemakkelijk in gebruik.

  Verantwoord.
  Model voor duurzaam design. 
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 Volledige 

ondersteuning 

voor de rug 

 De meeste instellingen van de Mirra zijn passief en laten 

zich moeiteloos bedienen. Bijvoorbeeld de gepatenteerde 

TriFlex™ rugleuning. Deze fl exibele rugsteun uit één stuk laat 

zich op natuurlijke manier buigen en past zich aan uw 

lichaamsvorm, lengte en bewegingen aan.

 Om uw rug volledige ondersteuning te bieden bij alledaagse 

bewegingen, creëren de verschillende geometrische vormen 

in de TriFlex rugleuning fl exzones in de borst-, rug- en 

lendestreek.

 

  De rugleuning kent een passieve PostureFit® contour voor 

superieur comfort en ondersteuning voor de onderrug wanneer u 

rechtop zit of enigszins naar voren achter de computer zit.  Mirra 

biedt een goede ventilatie zodat de temperatuur van uw huid 

constant blijft en vocht gemakkelijk van het lichaam kan worden 

afgevoerd. 

 Borstkas 

 Rug 

 Lenden 
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 Bewegen in 

harmonie 

 Het gepatenteerde Harmonic™ bewegingsmechanisme weerspiegelt de 

scharnierpunten van het lichaam bij de enkels, knieën en heupen, zodat u 

gemakkelijk en natuurlijk door het hele kantelbereik kunt bewegen. Door 

de geometrie van de rugleuning wordt de veerspanning van het 

bewegingsmechanisme geoptimaliseerd afhankelijk van het gewicht van 

de zittende persoon. Dat betekent dat het in de Mirra stoel minder moeite 

kost om achterover te leunen, onafhankelijk van de lichaamsgrootte. 

 Met de gepatenteerde FlexFront® zitrand kunt u de zitdiepte van 

de Mirra stapsgewijs in vijf verschillende posities aanpassen zonder 

de zitting te verplaatsen. 

 Zitcomfort 

op maat 

 De Mirra gebruikt AireWeave™, een 

gepatenteerd, luchtdoorlatend materiaal 

dat zich aan u aanpast vanaf het moment 

dat u gaat zitten. In combinatie met het 

ontwerp van de stoelvering van de Mirra 

past AireWeave zich aan op uw contouren 

en zorgt het voor een gelijke verdeling van 

uw gewicht. 

 De harmonische kanteling van de Mirra biedt 

iedereen een comfortabele zit. U blijft in 

evenwicht wanneer u van houding verandert, 

of u nu achteroverleunt of actief zit. 
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 Flexibele pasvorm 

 De Mirra is een unieke combinatie van passieve en actieve 

instellingen. De stoel accepteert u onmiddellijk en past zich aan uw 

lichaam aan. Actieve, handmatige instellingen laten u de 

ondersteuning en het zitgevoel verder aanpassen. De Mirra is 

geweldig voor de een én geweldig voor velen, passend voor ten 

minste 95 procent van de wereldbevolking. 

 a 420 - 490

  b 375 - 510

  c 686

  d 1100 max

  e 480

  Alle afmetingen in millimeter. 

 Verstelling leuningen  Bewegingsbegrenzer 

 Voorwaartse kanteling van 
de zitting 

 Weerstand  Zitdiepte 

 Actieve instellingen  Passieve instellingen 

 Hoogte en diepte rugleuning 

 Zithoogte 
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 Veelzijdig 

voorkomen 

 De stijl van de Mirra is fris en functioneel. Dankzij een uitgebreide 

reeks kleuren voor de zittingen en rugleuningen om te combineren 

of op elkaar af te stemmen, biedt de Mirra talloze opties die 

onderling kunnen aansluiten, contrasteren of een designstatement 

maken. Met de schuimrubbervrije Latitude™ rugleuningbekleding in 

diverse kleurstellingen worden de opties nog verder uitgebreid. 
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 Dankzij de esthetische veelzijdigheid van de Mirra kan de stoel 

worden gecoördineerd met plaatselijke paletten en culturele 

voorkeuren. En daarom heeft hij een universele aantrekkingskracht 

zonder concessies te doen aan ergonomie of comfort. 

 De Mirra 

aantrekkingskracht 
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 Milieuprestaties 

 De Mirra stoel is het eerste product van Herman Miller dat van 

begin tot eind is ontwikkeld volgens het McDonough Braungart 

Cradle to Cradle Design Protocol, waarvan het Design for 

Environment Team van Herman Miller gebruikmaakt als blijk 

van de inzet van het bedrijf voor duurzaamheid.

 In afwachting van beoordeling
  Materiaalbeoordeling 

 Chemische analyse
  Design
  Materiaalselectie 

 Procesbeoordeling
  Assemblage
  Verpakking 

  Mirra is voor 96 procent recyclebaar, met 42 procent gerecyclede 

inhoud. De stoel is ook gemakkelijk uit elkaar te halen om lokaal 

te recyclen. Het Latitude bekledingsmateriaal van de rugleuning 

is 100 procent recyclebaar. 

  Mirra bevat geen PVC. 

 Demontage
  Recyclebaarheid 
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 De designers 

 De Mirra stoel is ontworpen door het Studio 7.5 team in Berlijn. 

Nicolai Neubert, Claudia Plikat, Roland Zwick, Burkhard Schmitz 

en Carola Zwick brengen uitmuntende technische vaardigheden 

samen met een passie voor innovatie en een scherp oog voor de 

interactie tussen mens en design. 
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 Combineer de kleuren van de zitting, rugleuning en optionele 

Latitude™ rugleuningbekleding om bij het interieur aan te sluiten, 

of om juist een contrast aan te brengen of een designstatement te 

maken. De spuitgegoten en geperforeerde polymeer rugleuning 

heeft een onopvallende aanwezigheid en is licht van gewicht. 

Latitude is 100 procent recyclebaar, schuimrubbervrij, ventilerend 

en realiseert complete ondersteuning van de rug zonder bulk aan 

het profi el toe te voegen. 

 Gegeven voorbeelden zijn representatief voor het geleverde materiaal en komen mogelijk niet 

exact overeen; er kunnen enige variaties optreden.

  * Opmerking: de polished aluminium basis wordt geleverd met een frame van grafi et. 

 Kleuren, materialen en afwerkingen 
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 AIREWEAVE™ ZITTING KLEUROPTIES 
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 TRIFLEX™ POLYMEER RUGLEUNING KLEUROPTIES 

 LATITUDE™ ZITTING- EN RUGLEUNINGBEKLEDING KLEUROPTIES 
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 ARMLEUNINGAFWERKING KLEUROPTIES 
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Herman Miller en       zijn geregistreerde

handelsmerken van Herman Miller, Inc. 

Mirra is een handelsmerk van Herman Miller, Inc.  

Voor meer informatie over onze producten

en services, of om een lijst van dealers te bekijken,

verwijzen we u naar onze website: 

www.hermanmiller.com/worldwide 

of bel naar +44 845 2267201 

Witteveen Projectinrichting 
Ouderkerk a/d Amstel 
Tel: 020 - 496 5030 
Fax: 020 - 496 3052 

info@witteveen.nl 
www.project-inrichting.nl 
www.ergo-burostoel.nl


