
Mirra 2 Chairs
A cadeira que evoluiu junto com você.



Juntos em movimento
O trabalho evoluiu. Estamos cada vez mais ativos e dinâmicos. As tarefas individuais podem passar 
a ser colaborativas em um instante. A Mirra 2 movimenta-se com você e acompanha o seu corpo. 
Enquanto você está sentado, ela se move e te apoia até mesmo nos seus movimentos mais sutis. 

Beleza em Movimento 
O projeto inteligente da Mirra 2 confere leveza a qualquer espaço. A ênfase em performance é visí-
vel, e seus componentes e funções, que são feitos com materiais diversificados, valorizam o visual 
da cadeira. 

Alinhamento saudável 

A cadeira Mirra 2 também conta com a tecnologia PostureFit, que apoia as costas e o sacro para que 
a coluna permaneça devidamente alinhada. A postura saudável é aquela que permite que o fluido 
espinhal flua naturalmente, evitando assim dores nas costas e no pescoço.

Conforto térmico
A engenhosidade é visível no design da Mirra 2. Aproveita ao máximo o suporte AireWeave do as-
sento. Esse material distribui a pressão do corpo uniformemente e permite o fluxo de ar, evitando  
o acúmulo de calor, aumentando o conforto.

Sensação de equilíbrio 
A evolução do mecanismo de inclinação Harmonic cria uma sensação de suavidade e equilíbrio 
enquanto você se move de uma posição para outra. A cadeira foi projetada para facilitar as arti-
culações naturais dos tornozelos, joelhos e quadris, e isso ajuda a manter uma postura saudável.

Múltiplas escolhas
A variedade de tecidos e cores, com novas opções de acabamento na base, aumenta suas possibi-
lidades de escolha.



Desempenho integrado
A Mirra 2 possui o encosto Butterfly Back, que mescla camadas de tecido com polímero para criar 
uma estrutura dinâmica, híbrida e flexível, que sustenta o seu corpo à medida em que você se 
move. O Butterfly Back possui uma capacidade de resposta intuitiva excepcional. Sua estrutura 
de suporte inteligente com apoio dinâmico mantém o corpo sempre alinhado em uma postura 
saudável.

Design duradouro

Mirra 2 é a primeira cadeira de escritório desenvolvida com base nos princípios ambientais, desde o 
início de sua concepção. Ao promover a reutilização de materiais, a Mirra 2 dá um passo à frente na 
promoção de atitudes sustentáveis. O alumínio reciclado representa 40% da cadeira, e a sua base 
é um excelente exemplo do uso desse material. A versão H-Alloy, da base, traz mais uma vantagem: 
um belo acabamento que foi obtido sem o uso de revestimentos adicionais.

Acabamento versão H-Alloy Assento e encosto AireWeaveEncosto Borboleta (Butterfly Back) 
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46% de materiais reciclados na fabricação
25% pré-consumo 
21% pós-consumo

93% reciclável depois de pronta

Como todos os produtos Herman Miller, a Mirra 2 
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 2, incluindo gastos com mão de obra. 

Todas emissões durante produção possuem 
equivalência com o Climate Care
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Responsabilidade ambiental

A redução dos materiais utilizados na fabricação da Mirra 2 faz dela uma cadeira que se preocupa 
com a saúde do seu corpo e com a saúde do planeta.

Moléculas essenciais

O desafio de fazer valer cada molécula levou ao design de desmaterialização na construção da  
Mirra 2. Isso significa utilizar apenas os materiais essenciais e de maneira inteligente, dando forma 
a uma cadeira que respeita o corpo humano e o meio ambiente.

Redução de resíduos

Ao compararmos a Mirra 2 com o projeto original, ela possui 70% mais material reciclado em sua 
composição, sendo grande parte o alumínio. Mais material reciclado e 5Kg a menos que a Mirra 
original, faz com que a Mirra 2 diminua em 25% a pegada de carbono.


