
Ceník Aeris 01-2023

položka cena Kč s DPH cena Kč s DPH

Swopper - potahy základní barvy s kluzáky s kolečky

umělá kůže (Uruguay - Elaston) černá 18 271 19 064

umělá kůže (Stamskin - Serge Ferrari) bílá 20 121 20 914

kůže (Atlantic - Heller) černá 20 650 21 443

vlna (Capture - Gabriel) 

černá melange, šedá melange, 

červená melange, modrá 

melange, zelená melange

19 064 19 857

vlna (Select - Gabriel) 
černá, šedá, červená, modrá, 

zelená
19 064 19 857

mikrovlákno (Comfort - Gabriel)
černá, šedá, červená, modrá, 

zelená
19 328 20 121

filc (Luna - Gabriel)
tmavě šedá melange, světle 

šedá melange
19 592 20 386

síťovina (Runner - Gabriel) - AIR
černá, šedá, červená, modrá, 

zelená
19 592 20 386

Swopper- technické provedení barvy

podnož - 3 barvy
bílá, světle šedá metalická, 

černá

kolečka - 2 typy pro tvrdé nebo měkké podlahy

pružina Standard, zatížení 50 - 120 kg, výška 

bez zatížení 52 - 66 cm, se zatížením 45 - 59 cm

pružina Low, zatížení 50 - 120 kg, výška bez 

zatížení 50 - 64 cm, se zatížením 42 - 56 cm

pružina High, zatížení 50 - 120 kg, výška bez 

zatížení 56 - 76 cm, se zatížením 49 - 69 cm

pružina Light, zatížení 35 - 50 kg, výška bez 

zatížení 47 - 61 cm, se zatížením 42 - 56 cm

cena Kč s DPH

Swopper s opěradlem vč. potahu opěradla
barvy sedáku i potahu 

opěradla
s kolečky

opěradlo bez potahu 5 581

umělá kůže (Uruguay - Elaston) černá 23 823

vlna (Capture - Gabriel)                        

černá melange, šedá melange, 

červená melange, modrá 

melange, zelená melange

24 616

vlna (Select - Gabriel)                        
černá, šedá, červená, modrá, 

zelená
24 616

mikrovlákno (Comfort - Gabriel)
černá, šedá, červená, modrá, 

zelená
25 145

filc (Luna - Gabriel) ne ne

síťovina (Runner - Gabriel) - AIR
černá, šedá, červená, modrá, 

zelená
25 673

Swopper s opěradlem - technické provedení barvy

podnož - 3 barvy
bílá, světle šedá metalická, 

černá

kolečka - 2 typy pro tvrdé nebo měkké podlahy

pružina Standard, zatížení 50 - 120 kg, výška 

bez zatížení 52 - 66 cm, se zatížením 45 - 59 cm

pružina Low, zatížení 50 - 120 kg, výška bez 

zatížení 50 - 64 cm, se zatížením 42 - 56 cm

pružina Light, zatížení 35 - 50 kg, výška bez 

zatížení 47 - 61 cm, se zatížením 42 - 56 cm

v barvě podnože, tj. bílá, světle 

šedá metalická, černá

v barvě podnože, tj. bílá, světle 

šedá metalická, černá



cena Kč s DPH cena Kč s DPH

Muvman barvy potahu Standard High

umělá kůže (Poro - ATN) černá 12 455 13 248

vlna (Capture - Gabriel)                        

černá melange, šedá melange, 

červená melange, modrá 

melange, zelená melange

13 248 14 041

vlna (Select - Gabriel)                        
černá, šedá, červená, modrá, 

zelená
13 248 14 041

mikrovlákno (Comfort - Gabriel)
černá, šedá, červená, modrá, 

zelená
13 512 14 305

Muvman Industry barvy potahu Standard High

umělá kůže (Poro - ATN) černá 10 604 11 397

Muvman Industry ESD černá 12 190 12 983

Muvman - technické provedení provedení

podnož - zatížení do 120 kg, 2 výšky
Standard 51 - 84 cm                 

High  60 - 93 cm

podnož kruh., noha, madlo - 2 barvy šedá, černá

Muvman Industry- technické provedení provedení

podnož - zatížení do 120 kg, 2 výšky
Standard 51 - 84 cm                 

High  60 - 93 cm

podnož trojnožka, noha černá

* ESD provedení - bez elektrostatického náboje

cena Kč s DPH

Oyo barvy potahu sedáku

trubková konstrukce, bílý lak, potah polyester 

(Nexus - Camira)

béžová šeď, černošedá, 

červená, modrá, zelená
12 719

trubková konstrukce, bílý lak, potah filc (Luna - 

Gabriel)

tmavě šedá melange, světle 

šedá melange
14 041

trubková konstrukce, chromovaná, potah polyester 

(Nexus - Camira)

béžová šeď, černošedá, 

červená, modrá, zelená
12 719

trubková konstrukce, chromovaná, potah filc (Luna 

- Gabriel)

tmavě šedá melange, světle 

šedá melange
14 041

cena Kč s DPH cena Kč s DPH

3Dee barvy potahu černá podnož
podnož vysoký 

lesk

polyester Trevira CS (Step - Gabriel) černá, šedá melange 27 524 30 961

vlna (Capture - Gabriel)                        

černá melange, šedá melange, 

červená melange, modrá 

melange, zelená melange

28 581 32 018

vlna (Select - Gabriel)                        
černá, šedá, červená, modrá, 

zelená
28 581 32 018

mikrovlákno (Comfort - Gabriel)
černá, šedá, červená, modrá, 

zelená
29 110 32 547

kůže (Atlantic - Heller) černá 34 662 38 099

3Dee - technické provedení barvy, provedení

noha s pružinou Standard - zátěž 50 - 120 kg, 

výška bez zatížení 50 - 64 cm                   výška 

pod zatížením 42 - 45 cm 

podnož černá, podnož vysoký 

lesk

noha s pružinou High - zátěž 50 - 120 kg, výška 

bez zatížení 52 - 66 cm                   výška pod 

zatížením 45 - 59 cm 

podnož černá, podnož vysoký 

lesk

pružina černá (Standard i High) podnož černá

pružina pochromovaná (Standard i High) podnož vysoký lesk




