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Kavel Omschrijving Openingsbod

1 1x Luxieuze ingerichtetraditionele sauna? model: comfort, 
02, houtsoort: Canada hemlock, met led sfeer verlichting, 
vol glas voorkant 8 mm veiligheidsglas, rvs heather en 
digitaal controller, thermometer en hygrometer, glazen 
timer, lava steen, geschikt voor 1-2 personen, Uitsluitend 
samgensteld uit de beste materialen, afm: 
120x105x190cm (l x b x h). Ongebruikt?

50 €

2 1x Luxieuze ingerichte traditionele sauna? model: 
premium, 03, houtsoort: Canada hemlock, met led sfeer 
verlichting, vol glas voorkant 8 mm veiligheidsglas, rvs 
heather en digitaal controller, thermometer en 
hygrometer, glazen timer, lava steen, geschikt voor 5-6 
personen, Uitsluitend samgensteld uit de beste materialen,
afm: 220x200x210cm (l x b x h). ongebruikt?

50 €

3 1x Luxieuze ingerichte traditionele sauna? model: lounge, 
04, houtsoort: Canada hemlock, met led sfeer verlichting, 
ip 54, vol glas voorkant 8 mm veiligheidsglas gecoat, rvs 
heather en digitaal controller, thermometer en 
hygrometer, glazen timer, lava steen, geschikt voor 4-6 
personen,Uitsluitend samgensteld uit de beste materialen, 
afm: 200x200x210cm (l x b x h). ongebruikt

50 €

4 1x Luxieuze ingerichte infrarood sauna, Model: LM-N3G, 
Houtsoort: voor 3~4 personen, 2850W in totaal, Bluetooth 
LCD controle paneel, 7 kleuren therapy verlichting, led 
strip, Tempered Glass, zuurstof ionizer, bekerhouder, 
boekenplank, luidspreker, afmeting: 
(1500x650x1200x1900mm)

50 €

5 1x Luxieuze ingerichte infrarood sauna, model: LM-N04, 
Houtsoort: voor 4 personen, 3200W in totaal, Bluetooth 
LCD controle paneel, 7 kleuren therapy verlichting, led 
strip, Tempered Glass, zuurstof ionizer, bekerhouder, 
boekenplank, luidspreker, afmeting: (1750x1200x1900mm)

50 €
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6 1x Badkamer meubilair, kleur wit, materiaal: frame wit 
hoogglans mdf, laden in wit glanzend, bestaande uit, Kast 
met wasbak en spiegel, 1x wasbak, 1x spiegel, 1x laden met
softclosing, afmeting: 60Lx 45Hx 50B exclusief kraan en 
afvoer.:

50 €

7 1x Badkamer meubilair, kleur wit, materiaal: frame wit 
hoogglans mdf, laden in wit glanzend, bestaande uit, Kast 
met wasbak en spiegel, 1x wasbak, 1x spiegel, 1x laden met
softclosing, afmeting: 60Lx 45Hx 50B exclusief kraan en 
afvoer.:

50 €

8 1x Badkamer meubilair, kleur wit, materiaal: frame wit 
hoogglans mdf, laden in wit glazend, bestaande uit, Kast 
met wasbak en spiegel, 1x wasbak, 1x spiegel, 1x laden met
softclosing, afmeting: 80Lx 45Hx 50B exclusief kraan en 
afvoer.:

50 €
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9 1x Badkamer meubilair, kleur wit/hout look, materiaal: 
frame wit hoogglans mdf, laden in wit glanzend, bestaande 
uit, Kast met wasbak en spiegel, 1x wasbak, 1x spiegel, 1x 
laden met softclosing, afmeting: 80Lx 45Hx 50B exclusief 
kraan en afvoer.:

50 €

10 1x Badkamer meubilair kleur wit, materiaal: frame wit 
hoogglans mdf, laden in glanzend wit, bestaande uit, Kast 
met wasbak en spiegel, 1x wasbak, 1x spiegel, 1x laden met
softclosing, 1x kolomkast afmeting: 120Lx 45Hx 50B 
exclusief kraan en afvoer.:

50 €

11 1x Badkamer meubilair, kleur wit, materiaal: frame wit 
hoogglans mdf, laden in glanzend wit, bestaande uit, Kast 
met wasbak en spiegel, 1x wasbak, 1x spiegel, 1x laden met
softclosing, 1x kolomkast afmeting: 120Lx 45Hx 50B 
exclusief kraan en afvoer.:

50 €

12 1x Staande kraan, massief messing, matt zwart, regelbare 
kraan, douchekop, afmeting:  230 * 160 * 1150mm

50 €

13 1x Staande kraan, massief messing, matt zwart, regelbare 
kraan, douchekop, afmeting:  230 * 160 * 1150mm

50 €
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14 1x Staande kraan, massief messing, chrome, regelbare 
kraan, douchekop, afmeting:  230 * 160 * 1150mm

50 €

15 1x Staande kraan, massief messing, chrome, regelbare 
kraan, douchekop, afmeting:  230 * 160 * 1150mm

50 €

16 1x Staande kraan, massief messing, chrome, regelbare 
kraan, douchekop, afmeting:  230 * 160 * 1150mm

50 €

17 1x led spiegel, model: 6808, afmeting: 800x600mm, met 
touch functie, kleur led: wit.

50 €

18 1x led spiegel, model: 6808, afmeting: 800x600mm, met 
touch functie, kleur led: wit.

50 €

19 1x led spiegel, model: 6808, afmeting: 800x600mm, met 
touch functie, kleur led: wit.

50 €
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20 1x led spiegel, model: 6808, afmeting: 800x600mm, met 
touch functie, kleur led: wit.

50 €

21 1x LED spiegel, model: 6820, afmeting: 800x600mm, met 
touch functie, kleur led: wit.

50 €

22 1x LED spiegel, model: 6820, afmeting: 800x600mm, met 
touch functie, kleur led: wit.

50 €

23 1x LED spiegel, model: 6820, afmeting: 800x600mm, met 
touch functie, kleur led: wit.

50 €

24 1x LED spiegel, model: 6820, afmeting: 800x600mm, met 
touch functie, kleur led: wit.

50 €

25 Rvs douchepaneel, model: 5606 Wit, Roestvrijstaal,  
functies: 2x bodyjets, hoofddouche, handdouche, 
omstelknop, watervalfunctie, mengkraan, flexibele slang 
150cm, afm. 150x16cm (HxB), Nieuw product in doos.

50 €
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26 Rvs douchepaneel, model: 5606 Wit, Roestvrijstaal,  
functies: 2x bodyjets, hoofddouche, handdouche, 
omstelknop, watervalfunctie, mengkraan, flexibele slang 
150cm, afm. 150x16cm (HxB), Nieuw product in doos.

50 €

27 Rvs douchepaneel, model: 5603 Zwart, Roestvrijstaal,  
functies: verstelbaar hoofddouche, handdouche, 
omstelknop, Mengkraan, flexibele slang 150cm, afm. 
140x16cm (HxB), Nieuw product in doos.

50 €

28 Rvs douchepaneel, model: 5603 Zwart, Roestvrijstaal,  
functies: verstelbaar hoofddouche, handdouche, 
omstelknop, Mengkraan, flexibele slang 150cm, afm. 
140x16cm (HxB), Nieuw product in doos.

50 €

29 Rvs douchepaneel, model: 5577 Zwart, Roestvrijstaal,  
functies: 4x bodyjets, verstelbaar hoofddouche, 
handdouche, omstelknop, watervalfunctie, Mengkraan, 
flexibele slang 150cm, afm. 150x22cm (HxB), Nieuw 
product in doos.

50 €

30 Rvs douchepaneel, model: 5577 Zwart, Roestvrijstaal,  
functies: 4x bodyjets, verstelbaar hoofddouche, 
handdouche, omstelknop, watervalfunctie, Mengkraan, 
flexibele slang 150cm, afm. 150x22cm (HxB), Nieuw 
product in doos.

50 €
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31 Rvs douchepaneel, model: 5579 Zwart, Roestvrijstaal,  
functies: 2x bodyjets, verstelbaar hoofddouche, 
handdouche, omstelknop, watervalfunctie, Mengkraan, 
flexibele slang 150cm, afm. 150x22cm (HxB), Nieuw 
product in doos.

50 €

32 Rvs douchepaneel, model: 5579 Zwart, Roestvrijstaal,  
functies: 2x bodyjets, verstelbaar hoofddouche, 
handdouche, omstelknop, watervalfunctie, Mengkraan, 
flexibele slang 150cm, afm. 150x22cm (HxB), Nieuw 
product in doos.

50 €

33 1x rvs douchepaneel met led, model: 5518 matt, functies: 
1xbodyjets, 1xhoofddouche, 1xhanddouche, 1x 
voetwaterval, 1x hoofdwaterval, mengkraan, flexibele 
slang 150cm, afm. 150x23cm (hxb), dit betreft een nieuw 
product in doos.

50 €

34 1x rvs douchepaneel met led, model: 5518 matt, functies: 
1xbodyjets, 1xhoofddouche, 1xhanddouche, 1x 
voetwaterval, 1x hoofdwaterval, mengkraan, flexibele 
slang 150cm, afm. 150x23cm (hxb), dit betreft een nieuw 
product in doos.

50 €

35 Rvs Inbouw douchezuil, model: 5564 zwart, RVS, 
Eigenschappen: hoofddouche, handdouche, Omstelknop, 
watervalfunctie, Thermostatische kraan, flexibele slang 
150cm, afm. 25x20cm (HxB), Nieuw product in doos.

50 €

36 Rvs Inbouw douchezuil, model: 5564 zwart, RVS, 
Eigenschappen: hoofddouche, handdouche, Omstelknop, 
watervalfunctie, Thermostatische kraan, flexibele slang 
150cm, afm. 25x20cm (HxB), Nieuw product in doos.

50 €
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37 Rvs douchepaneel, model: 5580 Grey, Roestvrijstaal,  
functies: 2x bodyjets, hoofddouche, handdouche, 
omstelknop, watervalfunctie, Mengkraan, flexibele slang 
150cm, Nieuw product in doos.

50 €

38 Rvs douchepaneel, model: 5580 Grey, Roestvrijstaal,  
functies: 2x bodyjets, hoofddouche, handdouche, 
omstelknop, watervalfunctie, Mengkraan, flexibele slang 
150cm, Nieuw product in doos.

50 €

39 1x Aluminium Zwart Douchewand, kleur: Zwart,nano 
coating glas, 8mm tempered glas, inclusief zwart montage 
en wand beugel, afmeting, 80cmx200cm

50 €

40 1x Aluminium Zwart Douchewand, kleur: Zwart,nano 
coating glas, 8mm tempered glas, inclusief zwart montage 
en wand beugel, afmeting, 80cmx200cm

50 €

41 1x Aluminium Zwart Douchewand, kleur: Zwart,nano 
coating glas, 8mm tempered glas, inclusief zwart montage 
en wand beugel, afmeting, 90cmx200cm

50 €

42 1x Aluminium Zwart Douchewand, kleur: Zwart,nano 
coating glas, 8mm tempered glas, inclusief zwart montage 
en wand beugel, afmeting, 90cmx200cm

50 €

43 1x Aluminium Zwart Douchewand, kleur: Zwart,nano 
coating glas, 8mm tempered glas, inclusief zwart montage 
en wand beugel, afmeting, 100cmx200cm

50 €

44 1x Aluminium Zwart Douchewand, kleur: Zwart,nano 
coating glas, 8mm tempered glas, inclusief zwart montage 
en wand beugel, afmeting, 100cmx200cm

50 €
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45 1x design stoel, model:Cocoon kasjmier,kleur: rood, 
volledig fineer frame, vintage look, kruispoot,draaibaar 
onderstel,in verpakking:

50 €

46 1x design stoel, model:Cocoon kasjmier, kleur: geel, 
volledig fineer frame, vintage look, kruispoot,draaibaar 
onderstel,in verpakking:

50 €

47 1x design stoel, model: cocoon kasjmier stof, kleur: light 
grey, volledig fineer frame, vintage look, 
kruispoot,draaibaar onderstel, in verpakking,

50 €

48 1x design stoel, model: cocoon kasjmier stof, kleur: zwart, 
volledig fineer frame, vintage look, kruispoot,draaibaar 
onderstel, in verpakking, showroom model:

50 €

49 1x Design stoel/bank, model: Mixx, brown, PU leder, trendy 
look, volledig gecapittioneerd, inclusief poten, geschikt 
voor 2-3 personen.:

50 €

50 1x Design stoel/bank, model: Mixx, Geel, PU leder, trendy 
look, volledig gecapittioneerd, inclusief poten, geschikt 
voor 2-3 personen.:

50 €
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51 1x Aviator fauteuil, model: Aviator first, kleur: zwart 
Hoogwaardig PU leer en aluminium De Aviator 
armleuningen afgewerkt met chroom en arm 
ondersteuning, zijkanten met alu. Dit betreft een nieuw 
product.

50 €

52 1x Aviator fauteuil, model: Aviator first, kleur: brown 
Hoogwaardig PU leer en aluminium De Aviator 
armleuningen afgewerkt met chroom en arm 
ondersteuning, zijkanten met alu. Dit betreft een nieuw 
product.

50 €

53 1x Aviator fauteuil, model: Aviator first, kleur: Red 
Hoogwaardig PU leer en aluminium De Aviator 
armleuningen afgewerkt met chroom en arm 
ondersteuning, zijkanten met alu. Dit betreft een nieuw 
product.

50 €

54 1x Aviator fauteuil, model: Aviator first, kleur: Cognac 
Hoogwaardig PU leer en aluminium De Aviator 
armleuningen afgewerkt met chroom en arm 
ondersteuning, zijkanten met alu. Dit betreft een nieuw 
product.

50 €

55 1x Egg Chair groen fineer frame, kasjmier stof, vintage 
look, kruispoot,draaibaar onderstel, draai en kantelbaar, in 
verpakking:

50 €

56 1x Egg chair licht grijs fineer frame kasjmier stof, vintage 
look, kruispoot,draaibaar onderstel, draai en kantelbaar, in 
verpakking:

50 €
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57 1x Egg chair black fineer frame, kasjmier stof, vintage look, 
kruispoot,draaibaar onderstel, draai en kantelbaar, in 
verpakking:

50 €

58 1x Egg chair rood fineer frame,  kasjmier stof, vintage look, 
kruispoot,draaibaar onderstel, draai en kantelbaar, in 
verpakking:

50 €

59 1x Egg chair donkergrijs fineer frame,  kasjmier stof, 
vintage look, kruispoot,draaibaar onderstel, draai en 
kantelbaar, in verpakking:

50 €

60 1x Egg chair Grey fineer frame, pu leather, vintage look, 
kruispoot,draaibaar onderstel, draai en kantelbaar, in 
verpakking:

50 €

61 1x Egg chair cognac fineer frame, pu leather, vintage look, 
kruispoot,draaibaar onderstel, draai en kantelbaar, in 
verpakking:

50 €

62 1x Egg chair donkergrijs,  kasjmier stof, vintage look, 
kruispoot,draaibaar onderstel, draai en kantelbaar, in 
verpakking:

50 €
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63 Lounge met voetenbank zwart design meubilair 50 €

64 Lounge met voetenbank licht grijs design meubilair, ster 
poot

50 €

65 Lounge met voetenbank donkergrijs design meubilair, ster 
poot

50 €

66 Lounge met voetenbank petrol design meubilair, sterpoot 50 €

67 Lounge met voetenbank red design meubilair, sterpoot 50 €

68 Lounge met voetenbank groen design meubilair,sterpoot 50 €

69 1x barcelona chair, kleur: zwart, met voetenbank afm 
40x60x60cm, RVS frame, gecapitonneerd rug en zitdeel, 
afm 75x60x75cm, in verpakking?

50 €
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70 1x Design lounge chair, model: ado, kleur: dark grey, PU 
leather, verzwaard en gecoat stalen onderstel, slee poot, 
armleuningen gestoffeerd, conditie: niet gebruikt

50 €

71 1x Design lounge chair, model: ado, kleur: cognac, PU 
leather, verzwaard en gecoat stalen onderstel, slee poot, 
armleuningen gestoffeerd, conditie:

50 €

72 1x Design lounge chair, model: fero, kleur: dark grey, PU 
leather, verzwaard en gecoat stalen onderstel, slee poot, 
armleuningen gestoffeerd, conditie:

50 €

73 1x Design lounge chair, model: fero, kleur: cognac, PU 
leather, verzwaard en gecoat stalen onderstel, slee poot, 
armleuningen gestoffeerd, conditie: niet gebruik

50 €

74 1x design stoel, model: Swan, kleur: donkergrijs, kasjmier 
stof, vintage look, kruispoot,draaibaar onderstel, hoogte 
verstelbaar. ongebruikt:

50 €

75 1x design stoel, model: Swan, kleur: lichtgrijs, kasjmier stof,
vintage look, kruispoot,draaibaar onderstel, hoogte 
verstelbaar. ongebruikt:

50 €
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76 1x Bureaustoel Model: Max,kleur: zwart, volledig 
gestoffeerd met PU leder, zwart onderstel, extra 
verzwaard onderstel, PU leder armleuning?houten 
rugleuning.ongebruikt?

50 €

77 1x Model: Ergo human 1 ,100% Ergonomisch, Kleur:zwart, 
rugleuning mesh uitvoering en zit vlak volledig gestoffeerd:
verstelbare rugleuning en zitting, met extra lendesteun, 
verstelbaar armleuning, diepte en kanteling verstelbaar 
hoofdsteun , extra verzwaard, sterpoot in zwart met 
wielen, lock functie. Dit betreft een ongebruikt product.:

50 €

78 1x Model: Ergo human 1 ,100% Ergonomisch, Kleur:zwart, 
rugleuning mesh uitvoering en zit vlak volledig gestoffeerd:
verstelbare rugleuning en zitting, met extra lendesteun, 
verstelbaar armleuning, diepte en kanteling verstelbaar 
hoofdsteun , extra verzwaard, sterpoot in zwart met 
wielen, lock functie. Dit betreft een ongebruikt product.:

50 €

79 1x Model: Ergo human 2 ,100% Ergonomisch, Kleur:zwart, 
rugleuning mesh uitvoering en zit vlak volledig gestoffeerd:
verstelbare rugleuning en zitting, met extra lendesteun, 
verstelbaar armleuning, diepte en kanteling verstelbaar 
hoofdsteun , extra verzwaard, sterpoot in chrome met 
wielen, lock functie. Dit betreft een ongebruikt product.:

50 €
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80 1x Model: Ergo human 2 ,100% Ergonomisch, Kleur:zwart, 
rugleuning mesh uitvoering en zit vlak volledig gestoffeerd:
verstelbare rugleuning en zitting, met extra lendesteun, 
verstelbaar armleuning, diepte en kanteling verstelbaar 
hoofdsteun , extra verzwaard, sterpoot in chrome met 
wielen, lock functie. Dit betreft een ongebruikt product.:

50 €

81 Ergonomisch bureaustoel, Model: Ergo-Line Ergo 1,100%, 
grijs-wit, Ergonomisch, rugleuning mesh uitvoering en zit 
vlak volledig gestoffeerd: verstelbare  rugleuning en zitting,
met extra lendesteun, verstelbaar armleuning, diepte en 
kanteling verstelbaar hoofdsteun , chrome onderstel, extra
verzwaard, sterpoot in Chrome met wielen, lockfunctie: 
showroommodel:

50 €

82 Ergonomisch bureaustoel, Model: Ergo-Line Ergo 1, Ys-
0817H(E+E) black,100% Ergonomisch, rugleuning mesh 
uitvoering: verstelbare  rugleuning en zitting, met extra 
lendesteun, verstelbaar armleuning, diepte en kanteling 
verstelbaar hoofdsteun , chrome onderstel, extra 
verzwaard, sterpoot in Chrome met wielen, lock functie.

50 €

83 8x Design eetkamerstoel, model: Sky, kleur: mosterd geel, 
velvet stof, extra verzwaard en gecoat onderstel, met 
armleuning:

50 €
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84 8x Design eetkamerstoel, model: Sky, kleur: green, velvet 
stof, extra verzwaard en gecoat onderstel, met 
armleuning:

50 €

85 8x Design eetkamerstoel, model: Sky, kleur: pink, velvet 
stof, extra verzwaard en gecoat onderstel, met 
armleuning:

50 €

86 8x Design eetkamerstoel, model: Sky, kleur: red, velvet 
stof, extra verzwaard en gecoat onderstel, met 
armleuning:

50 €

87 6x Design eetkamerstoelen, Model: gio, Kleur: grijs, kuip 
stoel, velvet stof, verticale lijnen, gestikt in dezelfde kleur, 
zeer zachte stof, Gecoat en verzwaard onderstel.:

50 €

88 8x Design eetkamerstoelen, Model: gio, Kleur: grijs, kuip 
stoel, velvet stof, verticale lijnen, gestikt in dezelfde kleur, 
zeer zachte stof, Gecoat en verzwaard onderstel.:

50 €
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89 4x Design eetkamerstoel, Model: PO,  kleur: roos, velvet 
stof,  verzwaard en gecoat stalen sleepoot,vintage 
afwerking, gevulde rugleuning, dit betreft een nieuw 
product!:

50 €

90 4x Design eetkamerstoel, Model: PO, kleur: Geel, velvet 
stof,  verzwaard en gecoat stalen sleepoot,vintage 
afwerking, gevulde rugleuning, dit betreft een nieuw 
product!:

50 €

91 4x Design eetkamerstoel, Model: PO,  kleur: bruin, pu,  
verzwaard en gecoat stalen sleepoot,vintage afwerking, 
gevulde rugleuning, dit betreft een nieuw product!:

50 €

92 6x Design eetkamerstoel, model: Fly, kleur groen, metalen 
zwarte onderstel, kuip model, romp in kunstof, verzwaard 
en wit gecaot stalen onderstel.:

50 €

93 6x Design eetkamerstoel, model: Fly, kleur black, metalen 
zwarte onderstel, kuip model, romp in kunstof, verzwaard 
en wit gecaot stalen onderstel.:

50 €
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94 8x Industriele eetkamerstoel, model: UDC7094-108-15, 
kleur: Roze velvet, velvet stof, verzwaard en gecoat stalen 
poot, vierkant lijnen, in verpakking.

50 €

95 8x Industriele eetkamerstoel, model: UDC7094-108-88, 
kleur:groen, velvet, velvet stof, verzwaard en gecoat stalen
poot, vierkant lijnen, in verpakking.

50 €

96 8x Industriele eetkamerstoel, model: UDC7094-108-77, 
kleur:zwart, velvet, velvet stof, verzwaard en gecoat stalen
poot, vierkant lijnen, in verpakking.

50 €

97 8x Industriele eetkamerstoel, model: UDC7094-108-102, 
kleur:bordeaux, velvet, velvet stof, verzwaard en gecoat 
stalen poot, vierkant lijnen, in verpakking.

50 €

98 6x Design eetkamerstoelen, Model: viola, Kleur: purple, 
kuip stoel, velvet stof, verticale lijnen, gestikt in dezelfde 
kleur, zeer zachte stof, zitvlak met extra foam kussen, 
Gecoat en verzwaard onderstel.:

50 €
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99 8x Design eetkamerstoelen, Model: viola, Kleur: purple, 
kuip stoel, velvet stof, verticale lijnen, gestikt in dezelfde 
kleur, zeer zachte stof, zitvlak met extra foam kussen, 
Gecoat en verzwaard onderstel.:

50 €

100 8x Design eetkamerstoel, model: FYC226, kleur: Grijs, 
fluweel stof, extra gefoamd zitvlak, buitenkant geruit 
gestikt, metalen zwarte slee poot,  verzwaard en zwart  
gecoat stalen onderstel.

50 €

101 8x Design eetkamerstoel, model: FYC226, kleur: Grey, PU 
onderstel, extra gefoamd zitvlak, buitenkant geruit gestikt,
metalen zwarte slee poot,  verzwaard en zwart  gecoat 
stalen onderstel.

50 €

102 6x Design eetkamerstoel, Model:HDC034 - Pk6015-01, 
Kleur: Grey, zijde zachte stof, zeer comfortabele zitting, 
gecoat onderstel met moderne poten.

50 €

103 6x Design eetkamerstoel, Model:HDC034 - Pk6015-11, 
Kleur: Koper,zijde zachte stof, zeer comfortabele zitting, 
gecoat onderstel met moderne poten.

50 €
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104 8x design eetkamerstoel, model: Orlando, kleur: 
Oceanblue, cowboy stof/PU Leder, verzwaard en gecoat 
stalen onderstel, spider poot extra dik, armleuningen 
gestoffeerd, buitenkant PU leder, conditie: nieuw.

50 €

105 6x Design eetkamerstoel, model: Chicago, kleur: grey pu 
leather, Verzwaard en gecoat stalen onderstel, spider poot 
extra dik, armleuningen gestoffeerd, conditie,Niet gebruikt

50 €

106 8x Design eetkamerstoel, model: Chicago, kleur: taupe pu 
leather, Verzwaard en gecoat stalen onderstel, spider poot 
extra dik, armleuningen gestoffeerd, conditie,Niet gebruikt

50 €

107 6x design eetkamerstoel, model harper, kleur: zwart pu 
leather, uniek design, verzwaard en gecoat onderstel, 
achterkant velvet licht grijs kleur, :

50 €
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108 4x Modern eetkamerstoel, Model: NM, kleur: Grijs, hard PU 
leder, verzwaar en gecoat stalen poot,

50 €

109 4x Modern eetkamerstoel, Model: NM, kleur: Geel, hard PU 
leder, verzwaar en gecoat stalen poot,

50 €

110 4x Modern eetkamerstoel, Model: NM, kleur: Taupe, hard 
PU leder, verzwaar en gecoat stalen poot,

50 €

111 8x Industriele stoel , model: Boston, kleur: Brown, Texas 
vintage bekleding PU leather, Thin tube frame, verzwaard 
en gecoat stalen poten, niet gebruikt:

50 €

112 4x design eetkamerstoel, model: Alina, kleur: brown, PU 
leather, verzwaard en gecoat stalen poten, full metal 
frame, gevulde rugleuning, :

50 €
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113 6x design eetkamerstoel, model: Alina, kleur: cognac, PU 
leather, verzwaard en gecoat stalen poten, full metal 
frame, gevulde rugleuning, :

50 €

114 4x Industriele stoel: Model: Rio, kleur: Mosterd geel, Velvet 
stof vintage, extra verzwaard en gecoat onderstel, stalen 
poot, geruiten design, dit product betreft nieuw in doos.

50 €

115 6x design eetkamerstoelen, model: Milano, kleur: dark 
brown, stof vintage, extra verzwaard en gecoat onderstel, 
stalen poot, geruiten design, dit product betreft nieuw in 
doos.

50 €

116 6x  industriele barkruk, model: Berlin, kleur: brown, texas 
vintage bekleding PU leather, full metal frame, met 
draaibaar onderstel, extra verzwaard, hoogte verstelbaar 
met pomp, gecoat onderstel, ongebruikt:

50 €

117 6x industriele barkruk, model: Berlin, kleur:black, texas 
vintage bekleding PU leather, full metal frame, met 
draaibaar onderstel, extra verzwaard, hoogte verstelbaar 
met pomp, gecoat onderstel, ongebruikt:

50 €
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118 4x Sky pink barkruk, velvet stof, extra verzwaard en gecoat 
onderstel, met voetsteun:

50 €

119 4x Sky groen barkruk, velvet stof, extra verzwaard en 
gecoat onderstel, met voetsteun:

50 €

120 4x Sky rood barkruk, velvet stof, extra verzwaard en gecoat
onderstel, met voetsteun:

50 €

121 4x Sky mosterd geel barkruk velvet stof, extra verzwaard 
en gecoat onderstel, met voetsteun:

50 €

122 6x Industriele barkruk UDC8078-78, Kleur: Green, velvet 
stof, full metal frame, met voetsteun, verzwaard. 75cm 
hoog

50 €

123 220cm handgemaakt pine wood, visgraat, zwart olie 
behandeld, design x poten, afmeting L: 220 cm: afmeting B:
100 cm::

50 €
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124 240cm handgemaakt pine wood, visgraat, zwart olie 
behandeld, design x poten, afmeting L: 240 cm: afmeting B:
100 cm

50 €

125 260cm handgemaakt pine wood, visgraat, zwart olie 
behandeld, design x poten, afmeting L: 260 cm: afmeting B:
100 cm

50 €

126 280cm handgemaakt pine wood, visgraat, zwart olie 
behandeld, design x poten, afmeting L: 280 cm: afmeting B:
100 cm

50 €

127 300cm handgemaakt pine wood, visgraat, zwart olie 
behandeld, design x poten, afmeting L: 300 cm: afmeting B:
100 cm

50 €

128 200cm handgemaakt acasia eetkamertafel, mat behandeld,
trapezium poten ,afmeting L: 200 cm: afmeting B: 100 cm:  
let op toonzaal model :

50 €

129 220cm hangdgemaakt mango wood eetkamertafel, 
massief mat behandeld, robuuste tafel, afmeting L: 220 
cm: afmeting B: 100 cm: let op toonzaal model:

50 €

130 200cm handgemaakt eik visgraat eetkamertafel, mat 
oliebehandeld, vlak geschuurd, design poten, extra 
verstevigd,afmeting L: 200 cm: afmeting B: 100 cm:

50 €

131 220cm handgemaakt eik visgraat eetkamertafel, mat 
oliebehandeld, vlak geschuurd, design poten, extra 
verstevigd,afmeting L: 220 cm: afmeting B: 100 cm:

50 €
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132 240cm handgemaakt eik visgraat eetkamertafel, mat 
oliebehandeld, vlak geschuurd, design poten, extra 
verstevigd,afmeting L: 240 cm: afmeting B: 100 cm:

50 €

133 260cm handgemaakt eik visgraat eetkamertafel, mat 
oliebehandeld, vlak geschuurd, design poten, extra 
verstevigd,afmeting L: 260 cm: afmeting B: 100 cm:

50 €

134 1x potenset metaal: X-potenset, hoogte 72, breed 78 cm, 
dikte 10 cm, schroefplaat voor montage, zwart mat 
geborsteld ruw afwerking met industriele look, set 
bestaande uit 2 poten, holle frame.

50 €

135 1x potenset metaal: X-potenset, hoogte 72, breed 78 cm, 
dikte 10 cm, schroefplaat voor montage, zwart mat 
geborsteld ruw afwerking met industriele look, set 
bestaande uit 2 poten, holle frame.

50 €

136 1x potenset metaal: X-potenset, hoogte 72, breed 78 cm, 
dikte 10 cm, schroefplaat voor montage, zwart mat 
geborsteld ruw afwerking met industriele look, set 
bestaande uit 2 poten, holle frame.

50 €

137 1x potenset metaal: X-potenset, hoogte 72, breed 78 cm, 
dikte 10 cm, schroefplaat voor montage, zwart mat 
geborsteld ruw afwerking met industriele look, set 
bestaande uit 2 poten, holle frame.

50 €
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138 1x potenset metaal: X-potenset, hoogte 72, breed 78 cm, 
dikte 10 cm, schroefplaat voor montage, wit mat 
geborsteld ruw afwerking met industriele look, set 
bestaande uit 2 poten, holle frame.

50 €

139 1x potenset metaal: X-potenset, hoogte 72, breed 78 cm, 
dikte 10 cm, schroefplaat voor montage, wit mat 
geborsteld ruw afwerking met industriele look, set 
bestaande uit 2 poten, holle frame.

50 €

140 1x potenset metaal: X-potenset, hoogte 72, breed 78 cm, 
dikte 10 cm, schroefplaat voor montage, wit mat 
geborsteld ruw afwerking met industriele look, set 
bestaande uit 2 poten, holle frame.

50 €

141 1x potenset metaal: X-potenset, hoogte 72, breed 78 cm, 
dikte 10 cm, schroefplaat voor montage, wit mat 
geborsteld ruw afwerking met industriele look, set 
bestaande uit 2 poten, holle frame.

50 €

142 1x potenset metaal: A-potenset, hoogte 72, breed 78 cm, 
dikte 10 cm, schroefplaat voor montage, zwart mat  
afwerking met industriele look, set bestaande uit 2 poten, 
holle frame.

50 €
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143 1x potenset metaal: A-potenset, hoogte 72, breed 78 cm, 
dikte 10 cm, schroefplaat voor montage, zwart mat  
afwerking met industriele look, set bestaande uit 2 poten, 
holle frame.

50 €

144 1x potenset metaal: A-potenset, hoogte 72, breed 78 cm, 
dikte 10 cm, schroefplaat voor montage, zwart mat  
afwerking met industriele look, set bestaande uit 2 poten, 
holle frame.

50 €

145 1x potenset metaal: A-potenset, hoogte 72, breed 78 cm, 
dikte 10 cm, schroefplaat voor montage, wit afwerking met
industriele look, set bestaande uit 2 poten, holle frame.

50 €

146 1x potenset metaal: A-potenset, hoogte 72, breed 78 cm, 
dikte 10 cm, schroefplaat voor montage, wit afwerking met
industriele look, set bestaande uit 2 poten, holle frame.

50 €

147 1x potenset metaal: A-potenset, hoogte 72, breed 78 cm, 
dikte 10 cm, schroefplaat voor montage, wit afwerking met
industriele look, set bestaande uit 2 poten, holle frame.

50 €

148 1x U-potenset metaal: hoogte 75 cm, breed 90 cm, 
schroefplaat voor montage, zwart lak  afwerking met 
industriele look, vloerbeschermers rubber, set bestaande 
uit 2 poten, holle frame.

50 €
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149 1x U-potenset metaal: hoogte 75 cm, breed 90 cm, 
schroefplaat voor montage, zwart lak  afwerking met 
industriele look, vloerbeschermers rubber, set bestaande 
uit 2 poten, holle frame.

50 €

150 1x U-potenset metaal: hoogte 75 cm, breed 90 cm, 
schroefplaat voor montage, zwart lak  afwerking met 
industriele look, vloerbeschermers rubber, set bestaande 
uit 2 poten, holle frame.

50 €

151 1x : glas kader tempered, bronze houten lijst ? 120x80cm 
F2482-2

50 €

152 1x : glas kader tempered, bronze houten lijst ? 120x80cm 
E2094-1

50 €

153 1x : glas kader tempered, bronze houten lijst ? 120x80cm 
H1020-5

50 €

154 1x : glas kader tempered, bronze houten lijst ? 120x80cm 
E0247

50 €

155 1x : glas kader tempered, bronze houten lijst ? 120x80cm 
E2453-2

50 €
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156 1x : glas kader tempered, bronze houten lijst ? 120x80cm 
H5162-1-L

50 €

157 1x : glas kader tempered, bronze houten lijst ? 120x80cm 
E2601

50 €

158 1x : glas kader tempered, bronze houten lijst ? 120x80cm 
E0155

50 €

159 1x : glas kader tempered, bronze houten lijst ? 120x80cm 
R2555-1-G-L

50 €

160 1x : glas kader tempered, bronze houten lijst ? 120x80cm 
R2707-1

50 €

161 1x : glas kader tempered, bronze houten lijst ? 120x80cm 
R2378-2-L

50 €

162 Glas kader HD Photo, E2831: afmeting L: 120 cm: afmeting 
H: 80 cm: omschrijving: tempered, bronze houten lijst :

50 €
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163 1x design hanglamp, 1 lichtpunt, goud metalen frame, 
verstelbare hoogte, glazen lampenkap, 32x32cm, E27 
socket, max 40w: type: B00331P-01:

50 €

164 1x design hanglamp, 1 lichtpunt, wit mat metalen 
lampenkap, verstelbare hoogte, 35x20cm, E27 socket, Max
40W: type: MD00191-1 wit:

50 €

165 1x design hanglamp, 1 lichtpunt, glazen lampenkap, 
verstelbare hoogte, 30x30cm, E27 socket, max 40W: type: 
B00333P-01:

50 €

166 1x design hanglamp, 1 lichtpunt, smoked metalen frame, 
smoked glazen lampenkap, verstelbare hoogte, 30x22cm, 
e27 socket, max 40W: type MD1990-A-200

50 €

167 1x Design hanglamp: model: MD00101-1-03 kleur: zwart, 
incl.ophangsysteem. Afmeting 50x50cm:

50 €

168 1x Design hanglamp: model: MD00101-1-04 kleur: wit, 
incl.ophangsysteem. Afmeting 50x50cm:

50 €

169 1x Design hanglamp: model: MD00101-1-01 kleur: goud , 
incl.ophangsysteem. Afmeting 50x50cm:

50 €
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170 1x design hanglamp, zwart/goud frame, Amber glas, 1xE27 
40W, 25Bx25H :type: B00360P-01:

50 €

171 1x design hanglamp, zwart/goud frame, Amber glas, 1xE27 
40W, 35Hx10dia :type: B00359P-01:

50 €

172 1x design hanglamp, met zwart frame, transparante glazen 
lampenkap: LED 4W, 50x50cm type: P6303-4:

50 €

173 1x design hanglamp, zwart/goud frame, Amber glas, 1xE27 
40W, 18Bx30H :type: B00361P-01:

50 €

174 1x design hanglamp, goud kleurig glazen lampenkap, 
afmeting 45x20cm, E27, B00445P-01:

50 €
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