
Mirra Chairs
Equilíbrio e Flexibilidade



Performance revolucionária

Se para você todas as cadeiras são iguais, está na hora de conhecer a Mirra. Com excelente perfor-
mance, visual inovador e grande flexibilidade, a Mirra é a cadeira perfeita para qualquer ativida-
de de trabalho. Sua ergonomia permite que ela se ajuste automaticamente ao tamanho, postura  
e movimentos de cada pessoa. Uma série de controles ativos permitem ajustes ainda mais pre-
cisos, fáceis e de rápida regulagem. Confira as principais inovações da Mirra: encosto TriFlexTM, 
material de suspensão de assento AireWeaveTM, ajuste de profundidade de assento FlexFrontTM, 
mecanismo de inclinação HarmonicTM e muito mais. Todos esses diferenciais funcionam integra-
dos, resultando em uma cadeira jovem, prática e muito confortável.

Total apoio sem nenhum esforço

O exclusivo encosto TriFlexTM da Mirra é feito de material maleável, proporcionando máximo supor-
te para as suas costas. Suas formas geométricas e estrutura central criam zonas de flexibilidade 
na região lombar superior e zonas de conforto na região do osso sacro, adaptando-se a diferentes 
padrões de tamanho, postura e movimento. A pressão e a altura do suporte lombar são regula-
dos manualmente, contribuindo para manter a região pélvica e a coluna devidamente alinhadas.  
O material do assento em tela AirweaveTM diminui a pressão sobre os ísquios e permite a passa-
gem do ar, garantindo maior conforto térmico ao usuário.



Movimentos naturalmente equilibrados

A Mirra está equipada com exclusivo mecanismo de inclinação que permite o movimento dos 
pontos pivotantes localizados na altura dos quadris, joelhos e tornozelos, proporcionando a você 
total liberdade. O encosto e o assento movem-se proporcionalmente, garantindo máximo suporte 
em todas as posições. Com sua tecnologia inovadora, a Mirra permite que você movimente-se 
com todo conforto em um ângulo de 26 graus, sem nunca perder o controle ou o equilíbrio.



Studio 7.5

Objeto de desejo

Criada pelo Studio 7.5 de Berlim, na Alemanha, a Mirra é uma expressão vibrante de funciona-
lidade, integrando-se com perfeição aos mais diversos ambientes. São 6 opções de cores para  
o encosto em polímero moldado, 9 para o assento de suspensão e 2 para a base e a estrutura. 
As cores podem ser combinadas ou misturadas de acordo com o visual do ambiente.

Sustentabilidade

As cadeiras Herman Miller são fabricadas de maneira socialmente responsável, respeitan-
do os rigorosos padrões de preservação ambiental do Protocolo McDonough-Braungart  
Cradle-to-Cradle. A Mirra é um produto 96% reciclável e utiliza 33% de materiais recicla-
dos em sua fabricação e contribui para a obtenção de créditos LEED (Leardeship in Energy 
and Environmental Design - sistema de avaliação de desempenho ambiental) por sua em-
balagem retornável e reutilizável, pela durabilidade, conteúdo de reciclados nas fases pré  
e pós-consumo e certificação GREENGUARD. 

33% de materiais reciclados na fabricação
  6% pré-consumo 
27% pós-consumo

96% reciclável depois de pronta

Como todos os produtos Herman Miller, a Mirra 
Chair destaca-se pela durabilidade, mantendo o 
seu valor e performance ao longo do tempo. Como 
prova disso, a Herman Miller oferece garantia de 
12 anos para todos os elementos essenciais da 
Mirra, incluindo gastos com mão de obra. 

Todas emissões durante produção possuem 
equivalência com o Climate Care

LEED-CI Gold Certification
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