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Lyra 235

235-AT
5 830 Kč 6 100 Kč 6 600 Kč - - -

235-SYS 6 160 Kč 6 420 Kč 6 910 Kč - - -

Lyra 207-SY

4 530 Kč 4 880 Kč 5 130 Kč - - -

Lyra 206-SY

5 630 Kč 5 880 Kč 6 160 Kč - - -

Lyra 215

215-AT
5 910 Kč 6 110 Kč 6 460 Kč - - -

215-SYS 6 240 Kč 6 440 Kč 6 790 Kč - - -

215-SY 5 600 Kč 5 800 Kč 6 150 Kč - - -

Ceník produktů 3/2023

Lyra

otočná pracovní židle•
výškově stavitelná•
čalouněný sedák a opěrák•
výškově stavitelný opěrák•
černý nylonový kryt opěráku•
5-ramenný nylonový kříž, černý•
kolečka na koberce, černá, Ø 55 mm•
základní verze bez područek•

synchronní mechanika AT s automatickým nastavením tuhosti odporu opěráku dle váhy
uživatele, 5x aretace

•

synchronní mechanika SYS s bočním nastavením tuhosti odporu opěráku, 5x aretace•

otočná pracovní židle•
výškově stavitelná•
čalouněný sedák a opěrák•
výškově stavitelný opěrák•
černý nylonový kryt opěráku•
synchronní mechanika SY s nastavením tuhosti odporu opěráku pod sedákem, 3x aretace•
5-ramenný nylonový kříž, černý•
kolečka na koberce, černá, Ø 55 mm•
základní verze bez područek•

otočná pracovní židle•
výškově stavitelná•
čalouněný sedák a opěrák•
výškově stavitelný opěrák•
nízký opěrák•
černý nylonový kryt opěráku•
synchronní mechanika SY s nastavením tuhosti odporu opěráku pod sedákem, 3x aretace•
vysoký píst s kruhem pro nohy•
5-ramenný nylonový kříž, černý•
plastové kluzáky•
základní verze bez područek•

otočná pracovní židle•
výškově stavitelná•
čalouněný sedák, síťovaný opěrák•
opěrák čalouněný černou nylonovou síťovinou•
výškově stavitelná bederní opěrka•
černý nylonový rám opěráku•
5-ramenný nylonový kříž, černý•
kolečka na koberce, černá, Ø 55 mm•
základní verze bez područek•

synchronní mechanika AT s automatickým nastavením tuhosti odporu opěráku dle váhy
uživatele, 5x aretace

•

synchronní mechanika SYS s bočním nastavením tuhosti odporu opěráku, 5x aretace•

synchronní mechanika SY s nastavením tuhosti odporu opěráku pod sedákem, 3x aretace•

Kategorie potahů 1 2 3 ESD
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Područky

BR-205 290 Kč

BR-207
800 Kč

BR-207-WH
840 Kč

BR-209
960 Kč

BR-209-N6
1 530 Kč

Lyra 216

216-AT
6 930 Kč 7 130 Kč 7 480 Kč - - -

216-SYS 7 250 Kč 7 450 Kč 7 800 Kč - - -

216-SY 6 620 Kč 6 820 Kč 7 170 Kč - - -

Lyra 238

- - - - - - - - - 9 840 Kč

otočná pracovní židle•
výškově stavitelná•
čalouněný sedák, síťovaný opěrák•
opěrák čalouněný černou nylonovou síťovinou•
výškově stavitelná bederní opěrka•
bílý nylonový rám opěráku, černý kryt sedáku•
bílá krytka pístu•
5-ramenný nylonový kříž, bílý•
kolečka s pryží na tvrdé podlahy, bílá, Ø 55 mm•
základní verze bez područek•

synchronní mechanika AT s automatickým nastavením tuhosti odporu opěráku dle váhy
uživatele, 5x aretace

•

synchronní mechanika SYS s bočním nastavením tuhosti odporu opěráku, 5x aretace•

synchronní mechanika SY s nastavením tuhosti odporu opěráku pod sedákem, 3x aretace•

otočná pracovní židle•
výškově stavitelná•
čalouněný sedák a opěrák•
výškově stavitelný opěrák•
černý nylonový kryt opěráku•
synchronní mechanika SYS s bočním nastavením tuhosti odporu opěráku, 5x aretace•
5-ramenný hliníkový kříž, leštěný•
kolečka univerzální, antistatická, černá, Ø 50 mm•
základní verze bez područek•
antistatická úprava•
pro úplné zachování antistatických vlastností nelze osadit dalšími doplňky•

nylonové područky ve tvaru trojúhelníku, černé•

výškově stavitelné područky, černé•
černé plastové loketníky•

výškově stavitelné područky, černobílé•
černé plastové loketníky•

výškově stavitelné područky, černé•
černé PUR loketníky•

výškově stavitelné područky, černé•
černé PUR loketníky•
hliníkové spojení se sedákem, leštěné•

Kategorie potahů 1 2 3 ESD

Volitelné doplňky a modifikace Lyra
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BR-209-WH
1 030 Kč

BR-210
1 370 Kč

BR-211
1 370 Kč

BR-211-WH
1 430 Kč

BR-211-N6
1 980 Kč

BR-540
2 280 Kč

BR-550
2 630 Kč

BR-550-N6

3 080 Kč

Kříž

F40-N1 690 Kč

F40-N0 920 Kč

F40-N2 690 Kč

F40-N6 690 Kč

výškově stavitelné područky, černobílé•
černé PUR loketníky•

výškově, šířkově a hloubkově stavitelné područky, černé•
černé PUR loketníky•

výškově, šířkově a hloubkově stavitelné područky, černé•
černé PUR loketníky natočitelné do stran až o 10°•

výškově, šířkově a hloubkově stavitelné područky, černobílé•
černé PUR loketníky natočitelné do stran až o 10°•

výškově, šířkově a hloubkově stavitelné područky, černé•
černé PUR loketníky natočitelné do stran až o 10°•
hliníkové spojení se sedákem, leštěné•

výškově a šířkově stavitelné područky, černé•
nastavení šířky pomocí šroubů pod sedákem•
černé PUR loketníky•
pro modely se synchronní mechanikou SYS•

výškově, šířkově a hloubkově stavitelné područky, černé•
nastavení šířky pomocí šroubů pod sedákem•
černé PUR loketníky natočitelné do stran až o 30°•
pro modely se synchronní mechanikou SYS•

výškově, šířkově a hloubkově stavitelné područky, černé•
nastavení šířky pomocí šroubů pod sedákem•
černé PUR loketníky natočitelné do stran až o 30°•
hliníkové spojení se sedákem, leštěné•
pro modely se synchronní mechanikou SYS•

5-ramenný hliníkový kříž, černý•

5-ramenný hliníkový kříž, bílý•

5-ramenný hliníkový kříž, šedý (RAL 9006)•

5-ramenný hliníkový kříž, leštěný•

Volitelné doplňky a modifikace Lyra

Lyra ldseating.com 076



F80-N1 690 Kč

F80-N2 690 Kč

F80-N6 690 Kč

Ostatní

GM
140 Kč

Kolečka

RM55 0 Kč

RM60
180 Kč

RU60
180 Kč

RM60-N0 230 Kč

Ostatní

HO
1 140 Kč

BO-AIR
1 030 Kč

P
350 Kč

5-ramenný hliníkový kříž, černý•

5-ramenný hliníkový kříž, šedý (RAL 9006)•

5-ramenný hliníkový kříž, leštěný•

filcové zakončení kluzáků pro použití na tvrdých podlahách•
pouze pro model 206-SY•

kolečka s pryží na tvrdé podlahy, černá, Ø 55 mm•

kolečka s pryží na tvrdé podlahy, černá, Ø 60 mm•
pro modely s kolečky Ø 55 mm•

kolečka na koberce, černá, Ø 60 mm•
pro modely s kolečky Ø 55 mm•

kolečka s pryží na tvrdé podlahy, bílá, Ø 60 mm•

výškově a úhlově stavitelná hlavová opěrka, čalouněná•
pro otočné pracovní modely 207, 235, 215 a 216•
barva plastu dle modelu židle•

vzduchová hloubkově stavitelná bederní opěrka•
pro otočné pracovní modely s čalouněným opěradlem•

hloubkově stavitelný sedák•
nelze pro modely 215-SY, 216-SY, 238 a 206-SY•

Volitelné doplňky a modifikace Lyra
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PN
670 Kč

Záruka 5 let

Pro modely s mechanikou AT nelze použít područky BR-540, BR-550 a BR-550-N6.

hloubkově stavitelný sedák s funkcí samostatného náklonu sedáku•
pro modely se synchronní mechanikou SYS•
nelze použít pro modely 215 a 216•

Volitelné doplňky a modifikace Lyra

Produktové informace Lyra
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