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Kavel Omschrijving Openingsbod

1 Bene PARCS Wing Chair paars, design by PearsonLloyd, 
draaibaar, totale hoogte 1300 mm, breedte 690 mm, 
diepte 760 mm, zithoogte 450 mm), in zeer goede staat. 
(productlink: https://bene.com/en/office-furniture-
concepts/office-furniture/parcs-wing-chair-en) + 1 st. 
lounge tafel kleur wit, design by Pearson Lloyd, voet in 
kunststof kleur wit, blad in gematteerd glas kleur wit, 
diameter 800 mm, hoogte 450 mm, in zeer goede staat. 
(productlink: https://bene.com/en/office-furniture-
concepts/office-furniture/parcs-tables-en)

200 €

2 Bene PARCS Wing Chair paars, design by PearsonLloyd, 
draaibaar, totale hoogte 1300 mm, breedte 690 mm, 
diepte 760 mm, zithoogte 450 mm), in zeer goede staat. 
(productlink: https://bene.com/en/office-furniture-
concepts/office-furniture/parcs-wing-chair-en) + 1 st. 
lounge tafel kleur wit, design by Pearson Lloyd, voet in 
kunststof kleur wit, blad in gematteerd glas kleur wit, 
diameter 800 mm, hoogte 450 mm, in zeer goede staat. 
(productlink: https://bene.com/en/office-furniture-
concepts/office-furniture/parcs-tables-en)

200 €

3 Bene PARCS Table, lounge tafel kleur wit, design by 
Pearson Lloyd, voet in kunststof kleur wit, blad in 
gematteerd glas kleur wit, diameter 800 mm, hoogte 450 
mm, in zeer goede staat. (productlink: 
https://bene.com/en/office-furniture-concepts/office-
furniture/parcs-tables-en)

60 €

4 Workbench Orange werkbladen in melamine kleur wit 
voorzien van directe kabelgoot toegang, onderstel in 
metaal kleur wit voorzien van kabelgoten, 
scheidingswandjes met bekleding kleur beige, afm. 3200 x 
1600 x 740 mm (l x d x h), redelijk goede staat

150 €

5 Workbench Orange werkbladen in melamine kleur wit 
voorzien van directe kabelgoot toegang, onderstel in 
metaal kleur wit voorzien van kabelgoten, 
scheidingswandjes met bekleding kleur beige, afm. 3200 x 
1600 x 740 mm (l x d x h), redelijk goede staat

150 €
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6 Workbench Orange werkbladen in melamine kleur wit 
voorzien van directe kabelgoot toegang, onderstel in 
metaal kleur wit voorzien van kabelgoten, 
scheidingswandjes met bekleding kleur beige, afm. 3200 x 
1600 x 740 mm (l x d x h), redelijk goede staat

150 €

7 Bureau/vergadertafel Estel, onderstel in metaal kleur alu, 
werkblad in melamine kleur moeraseik, afm. 2000 x 1000 x 
740 mm (l x d x h), bladen vertonen lichte gebruikssporen

75 €

8 Bureau/vergadertafel Estel, onderstel in metaal kleur alu, 
werkblad in melamine kleur moeraseik, afm. 2000 x 1000 x 
740 mm (l x d x h), bladen vertonen lichte gebruikssporen

75 €

9 Bureau Estel, onderstel in metaal kleur alu, werkblad in 
melamine kleur Ahorn voorzien van 2 st. kabeldoorvoeren, 
afm. 2000 x 800 x 740 mm (l x d x h), inclusief kort ladenblok 
in metaal kleur alu voorzien van 3 lades, in goede staat

100 €

10 Bureau Estel, onderstel in metaal kleur alu, werkblad in 
melamine kleur Ahorn voorzien van 2 st. kabeldoorvoeren, 
afm. 2000 x 800 x 740 mm (l x d x h), inclusief kort ladenblok 
in metaal kleur alu voorzien van 3 lades, in goede staat

100 €

11 Bureau Estel, onderstel in metaal kleur alu, werkblad in 
melamine kleur Ahorn voorzien van 2 st. kabeldoorvoeren, 
afm. 2000 x 800 x 740 mm (l x d x h), inclusief kort ladenblok 
in metaal kleur alu voorzien van 3 lades, in goede staat

100 €

12 Bureau Estel, onderstel in metaal kleur alu, werkblad in 
melamine kleur Ahorn voorzien van 2 st. kabeldoorvoeren, 
afm. 2000 x 800 x 740 mm (l x d x h), inclusief kort ladenblok 
in metaal kleur alu voorzien van 1 gewone lade + 1 file lade, 
in goede staat

100 €

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, België | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 3



13 Bureau Estel, onderstel in metaal kleur alu, werkblad in 
melamine kleur Ahorn voorzien van 2 st. kabeldoorvoeren, 
afm. 2000 x 800 x 740 mm (l x d x h), inclusief lang ladenblok 
in metaal kleur alu voorzien van 3 lades, in goede staat

100 €

14 Bureau Estel, onderstel in metaal kleur alu, werkblad in 
melamine kleur Ahorn voorzien van 2 st. kabeldoorvoeren, 
afm. 2000 x 800 x 740 mm (l x d x h), inclusief lang ladenblok 
in metaal kleur alu voorzien van 3 lades, in goede staat

100 €

15 Bureau Estel, onderstel in metaal kleur alu, werkblad in 
melamine kleur Ahorn voorzien van 2 st. kabeldoorvoeren, 
afm. 2000 x 800 x 740 mm (l x d x h), inclusief lang ladenblok 
in metaal kleur alu voorzien van 1 gewone lade + 1 file lade, 
in goede staat

100 €

16 Ergonomische bureaustoel Vitra Oson C, bekleding in stof 
kleur antraciet, stervoet in kunststof kleur zwart voorzien 
van standaard zwenkwielen, in hoogte verstelbaar, in 
hoogte verstelbare rugleuning, synchromechanisme met 
gewichtsinstelling, instelbare zitdiepte, bekleding is 
chemisch gereinigd en de stoel technisch nagekeken, 
bekleding vertoont gebruikssporen

20 €

17 Ergonomische bureaustoel Vitra Oson C, bekleding in stof 
kleur antraciet, stervoet in kunststof kleur zwart voorzien 
van standaard zwenkwielen, in hoogte verstelbaar, in 
hoogte verstelbare rugleuning, synchromechanisme met 
gewichtsinstelling, instelbare zitdiepte, bekleding is 
chemisch gereinigd en de stoel technisch nagekeken, 
bekleding vertoont gebruikssporen

20 €
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18 Ergonomische bureaustoel Vitra Oson C, bekleding in stof 
kleur antraciet, stervoet in kunststof kleur zwart voorzien 
van standaard zwenkwielen, in hoogte verstelbaar, in 
hoogte verstelbare rugleuning, synchromechanisme met 
gewichtsinstelling, instelbare zitdiepte, bekleding is 
chemisch gereinigd en de stoel technisch nagekeken, 
bekleding vertoont gebruikssporen

20 €

19 Ergonomische bureaustoel Vitra Oson C, bekleding in stof 
kleur antraciet, stervoet in kunststof kleur zwart voorzien 
van standaard zwenkwielen, in hoogte verstelbaar, in 
hoogte verstelbare rugleuning, synchromechanisme met 
gewichtsinstelling, instelbare zitdiepte, in hoogte 
verstelbare armleuningen, bekleding is chemisch gereinigd 
en de stoel technisch nagekeken, bekleding vertoont lichte 
gebruikssporen

60 €

20 Ergonomische bureaustoel Vitra Oson C, bekleding in stof 
kleur antraciet, stervoet in kunststof kleur zwart voorzien 
van standaard zwenkwielen, in hoogte verstelbaar, in 
hoogte verstelbare rugleuning, synchromechanisme met 
gewichtsinstelling, instelbare zitdiepte, in hoogte 
verstelbare armleuningen, bekleding is chemisch gereinigd 
en de stoel technisch nagekeken, bekleding vertoont lichte 
gebruikssporen

60 €

21 Ergonomische bureaustoel Vitra Oson C, bekleding in stof 
kleur antraciet, stervoet in kunststof kleur zwart voorzien 
van standaard zwenkwielen, in hoogte verstelbaar, in 
hoogte verstelbare rugleuning, synchromechanisme met 
gewichtsinstelling, instelbare zitdiepte, in hoogte 
verstelbare armleuningen, bekleding is chemisch gereinigd 
en de stoel technisch nagekeken, bekleding vertoont lichte 
gebruikssporen

60 €
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22 Ergonomische bureaustoel Vitra Oson C, bekleding in stof 
kleur antraciet, stervoet in kunststof kleur zwart voorzien 
van standaard zwenkwielen, in hoogte verstelbaar, in 
hoogte verstelbare rugleuning, synchromechanisme met 
gewichtsinstelling, instelbare zitdiepte, in hoogte 
verstelbare armleuningen, bekleding is chemisch gereinigd 
en de stoel technisch nagekeken, bekleding vertoont lichte 
gebruikssporen

60 €

23 Ergonomische bureaustoel Vitra Oson C, bekleding in stof 
kleur antraciet, stervoet in kunststof kleur zwart voorzien 
van standaard zwenkwielen, in hoogte verstelbaar, in 
hoogte verstelbare rugleuning, synchromechanisme met 
gewichtsinstelling, instelbare zitdiepte, in hoogte 
verstelbare armleuningen, bekleding is chemisch gereinigd 
en de stoel technisch nagekeken, bekleding vertoont lichte 
gebruikssporen

60 €

24 Ergonomische bureaustoel Vitra Oson C, bekleding in stof 
kleur antraciet, stervoet in kunststof kleur zwart voorzien 
van standaard zwenkwielen, in hoogte verstelbaar, in 
hoogte verstelbare rugleuning, synchromechanisme met 
gewichtsinstelling, instelbare zitdiepte, in hoogte 
verstelbare armleuningen, bekleding is chemisch gereinigd 
en de stoel technisch nagekeken, bekleding vertoont lichte 
gebruikssporen

60 €

25 Workbench Markant, onderstel in metaal kleur zwart, 
werkblad in melamine kleur grijs, voorzien van elektrificatie 
en netwerkvoorzieningen, afm. 5500 x 2500 x 740 mm (l x d 
x h), blad diepte 1200 mm, in goede staat soms lichte 
gebruikssporen op de bladen

250 €
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26 Ergonomische bureaustoel Klober Metric, bekleding in stof 
kleur antraciet grijs, stervoet in aluminium kleur 
gepoederlakt in de kleur alu, voorzien van standaard 
zwenkwielen, in hoogte verstelbaar, synchrone 
mechanisme met gewichtsinstelling, instelbare negatief 
neig, 3 D armleuningen met zachte opdek, in zeer goede 
staat, bekleding chemisch gereinigd, technisch nazicht 
gehad

75 €

27 Ergonomische bureaustoel Klober Metric, bekleding in stof 
kleur antraciet grijs, stervoet in aluminium kleur 
gepoederlakt in de kleur alu, voorzien van standaard 
zwenkwielen, in hoogte verstelbaar, synchrone 
mechanisme met gewichtsinstelling, instelbare negatief 
neig, 3 D armleuningen met zachte opdek, in zeer goede 
staat, bekleding chemisch gereinigd, technisch nazicht 
gehad

75 €

28 Ergonomische bureaustoel Klober Metric, bekleding in stof 
kleur antraciet grijs, stervoet in aluminium kleur 
gepoederlakt in de kleur alu, voorzien van standaard 
zwenkwielen, in hoogte verstelbaar, synchrone 
mechanisme met gewichtsinstelling, instelbare negatief 
neig, 3 D armleuningen met zachte opdek, in zeer goede 
staat, bekleding chemisch gereinigd, technisch nazicht 
gehad

75 €

29 6 stuks ergonomische bureaustoel Klober Metric, 
bekleding in stof kleur antraciet grijs, stervoet in aluminium
kleur gepoederlakt in de kleur alu, voorzien van standaard 
zwenkwielen, in hoogte verstelbaar, synchrone 
mechanisme met gewichtsinstelling, instelbare negatief 
neig, 3 D armleuningen met zachte opdek, in zeer goede 
staat, bekleding chemisch gereinigd, technisch nazicht 
gehad

750 €
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30 Duo workbench Ahrend, onderstel in metaal kleur wit, 
bladen in melamine kleur Ahorn, slinger in hoogte 
verstelbaar tussen 620 en 820 mm, voorzien van 
elektrificatie, akoestische scheidingswand kleur beige, 
kabelgoot. Uit de toonzaal van Ahrend dus zo goed als 
nieuw!!

200 €

31 Hoekbureau BULO Rondo, metalen onderstel kleur 
antraciet voorzien van kabelgoot, werkblad in volkern kleur 
ivoor, retour bladen antraciet, vast ladenblok onder retour 
voorzien van 2 gewone laden en 1 dossierlade, uitgerust 
met BULOSAFE codeslot, afm. 1710 x 1710 x 740 mm (l x d 
x h), bureaus kunnen lichte gebruikssporen vertonen maar 
geen beschadigingen, LINKS MODEL (zoals op foto)

100 €

32 Hoekbureau BULO Rondo, metalen onderstel kleur 
antraciet voorzien van kabelgoot, werkblad in volkern kleur 
ivoor, retour bladen antraciet, vast ladenblok onder retour 
voorzien van 2 gewone laden en 1 dossierlade, uitgerust 
met BULOSAFE codeslot, afm. 1710 x 1710 x 740 mm (l x d 
x h), bureaus kunnen lichte gebruikssporen vertonen maar 
geen beschadigingen, LINKS MODEL (zoals op foto)

100 €

33 Hoekbureau BULO Rondo, metalen onderstel kleur 
antraciet voorzien van kabelgoot, werkblad in volkern kleur 
ivoor, retour bladen antraciet, vast ladenblok onder retour 
voorzien van 2 gewone laden en 1 dossierlade, uitgerust 
met BULOSAFE codeslot, afm. 1710 x 1710 x 740 mm (l x d 
x h), bureaus kunnen lichte gebruikssporen vertonen maar 
geen beschadigingen, LINKS MODEL (zoals op foto)

100 €

34 Hoekbureau BULO Rondo, metalen onderstel kleur 
antraciet voorzien van kabelgoot, werkblad in volkern kleur 
ivoor, retour bladen antraciet, vast ladenblok onder retour 
voorzien van 2 gewone laden en 1 dossierlade, uitgerust 
met BULOSAFE codeslot, afm. 1710 x 1710 x 740 mm (l x d 
x h), bureaus kunnen lichte gebruikssporen vertonen maar 
geen beschadigingen, LINKS MODEL (zoals op foto)

100 €
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35 Hoekbureau BULO Rondo, metalen onderstel kleur 
antraciet voorzien van kabelgoot, werkblad in volkern kleur 
ivoor, retour bladen antraciet, vast ladenblok onder retour 
voorzien van 2 gewone laden en 1 dossierlade, uitgerust 
met BULOSAFE codeslot, afm. 1710 x 1710 x 740 mm (l x d 
x h), bureaus kunnen lichte gebruikssporen vertonen maar 
geen beschadigingen, RECHTS MODEL (spiegelbeeld van 
foto)

100 €

36 Hoekbureau BULO Rondo, metalen onderstel kleur 
antraciet voorzien van kabelgoot, werkblad in volkern kleur 
ivoor, retour bladen antraciet, vast ladenblok onder retour 
voorzien van 2 gewone laden en 1 dossierlade, uitgerust 
met BULOSAFE codeslot, afm. 1710 x 1710 x 740 mm (l x d 
x h), bureaus kunnen lichte gebruikssporen vertonen maar 
geen beschadigingen, RECHTS MODEL (spiegelbeeld van 
foto)

100 €

37 Hoekbureau BULO Rondo, metalen onderstel kleur 
antraciet voorzien van kabelgoot, werkblad in volkern kleur 
ivoor, retour bladen antraciet, vast ladenblok onder retour 
voorzien van 2 gewone laden en 1 dossierlade, uitgerust 
met BULOSAFE codeslot, afm. 1710 x 1710 x 740 mm (l x d 
x h), bureaus kunnen lichte gebruikssporen vertonen maar 
geen beschadigingen, RECHTS MODEL (spiegelbeeld van 
foto)

100 €

38 Hoekbureau BULO Rondo, metalen onderstel kleur 
antraciet voorzien van kabelgoot, werkblad in volkern kleur 
ivoor, retour bladen antraciet, vast ladenblok onder retour 
voorzien van 2 gewone laden en 1 dossierlade, uitgerust 
met BULOSAFE codeslot, afm. 1710 x 1710 x 740 mm (l x d 
x h), bureaus kunnen lichte gebruikssporen vertonen maar 
geen beschadigingen, RECHTS MODEL (spiegelbeeld van 
foto)

100 €

39 Workbench/vergadertafel Bene, blad in melamine kleur wit 
voorzien van dubbele  elektrificatie en 
netwerkvoorzieningen, in hoogte verstelbaar onderstel in 
metaal kleur alu en zwart in hoogte verstelbaar, afm. 2000 x
1250 mm, in zeer goede staat

150 €
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40 4 st. conferentiestoel Bene, sledeframe in metaal 
hoogglans verchroomd, zitting bekleed met stof 100.000 
Martindale kleur Turquoise, rugleuning in kunststof kleur 
zwart, armleuningen in kunststof kleur zwart, in zeer goede
staat, bekleding chemisch gereinigd

150 €

41 Loungeset Bene Causeway bestaande uit seat Bene Parcs 
Causeway + Parcs design tafel

Design: PearsonLloyd

PARCS Causeway is a furniture programme consisting of 
benches, fence modules, walls and cabinets. The elements 
can be combined in numerous ways and offer a high degree
of design freedom. Vertical modules shape the space and 
provide a screen for work that requires concentration. The 
various heights of the Causeway elements encourage 
users to assume one of three different positions: sitting, 
standing or leaning, and they allow ergonomic freedom.

If the seating and standing elements are expanded with 
storage areas and shelves, the PARCS Causeways also 
offer space for a library. A Power Bar for media-supported 
work as well as lighting and screens are also available as 
supplementary elements.

Akoestische bekleding met stof kleur grijs, afm. 1800 x 760 
x 1120 mm (b x d x h), zithoogte banken 470 mm, tafel: 
frame in draadstaal hoogglans verchroomd, blad in 
kunststof kleur wit, afm. 700 x 550 x 450 mm (l x d x h),in 
zeer goede staat.

250 €

42 Bureau Steelcase met vast ladenblok, werkblad en 
ladenblok in hout met melamine afwerking in de kleur noot, 
in hoogte verstelbaar onderstel in metaal kleur antraciet, 
vast ladenblok voorzien van 1 dossierlade + 2 gewone laden
+ 1 pennenlade, afm. 2030 x 800 x 740 mm (l x d x h) in zeer 
goede staat!! (Mobiel ladenblok NIET inbegrepen!!)

125 €
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43 Bureau Steelcase met vast ladenblok, werkblad en 
ladenblok in hout met melamine afwerking in de kleur noot, 
in hoogte verstelbaar onderstel in metaal kleur antraciet, 
vast ladenblok voorzien van 1 dossierlade + 2 gewone laden
+ 1 pennenlade, afm. 2030 x 800 x 740 mm (l x d x h) in zeer 
goede staat!! (Mobiel ladenblok NIET inbegrepen!!)

125 €

44 Bureau Steelcase met vast ladenblok, werkblad en 
ladenblok in hout met melamine afwerking in de kleur noot, 
in hoogte verstelbaar onderstel in metaal kleur antraciet, 
vast ladenblok voorzien van 1 dossierlade + 2 gewone laden
+ 1 pennenlade, afm. 2030 x 800 x 740 mm (l x d x h) in zeer 
goede staat!! (Mobiel ladenblok NIET inbegrepen!!)

125 €

45 Bureau Steelcase met vast ladenblok, werkblad en 
ladenblok in hout met melamine afwerking in de kleur noot, 
in hoogte verstelbaar onderstel in metaal kleur antraciet, 
vast ladenblok voorzien van 1 dossierlade + 2 gewone laden
+ 1 pennenlade, afm. 2030 x 800 x 740 mm (l x d x h) in zeer 
goede staat!! (Mobiel ladenblok NIET inbegrepen!!)

125 €

46 4 st. bureau Steelcase met vast ladenblok, werkblad en 
ladenblok in hout met melamine afwerking in de kleur noot, 
in hoogte verstelbaar onderstel in metaal kleur antraciet, 
vast ladenblok voorzien van 1 dossierlade + 2 gewone laden
+ 1 pennenlade, afm. 2030 x 800 x 740 mm (l x d x h) in zeer 
goede staat!! (Mobiel ladenblok NIET inbegrepen!!)

500 €

47 8 st. bureau Steelcase met vast ladenblok, werkblad en 
ladenblok in hout met melamine afwerking in de kleur noot, 
in hoogte verstelbaar onderstel in metaal kleur antraciet, 
vast ladenblok voorzien van 1 dossierlade + 2 gewone laden
+ 1 pennenlade, afm. 2030 x 800 x 740 mm (l x d x h) in zeer 
goede staat!! (Mobiel ladenblok NIET inbegrepen!!)

500 €
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48 Club Chair Bene turquoise, design by PearsonLloyd, 
stervoet in gepolijst aluminium, draaibaar onderstel in 
metaal hoogglans verchoormd, bekleding in stof kleur 
turquoise, afm. 600 x 600 x 800 mm (b x  d x h), zithoogte 
460 mm, in zeer goede staat, bekleding chemisch  
gereinigd, (productlink: https://bene.com/en/office-
furniture-concepts/office-furniture/club-chair-en/, 
nieuwprijs +/- 550 € excl. BTW/st.

125 €

49 Club Chair Bene turquoise, design by PearsonLloyd, 
stervoet in gepolijst aluminium, draaibaar onderstel in 
metaal hoogglans verchoormd, bekleding in stof kleur 
turquoise, afm. 600 x 600 x 800 mm (b x  d x h), zithoogte 
460 mm, in zeer goede staat, bekleding chemisch  
gereinigd, (productlink: https://bene.com/en/office-
furniture-concepts/office-furniture/club-chair-en/, 
nieuwprijs +/- 550 € excl. BTW/st.

125 €

50 Bene PARCS Table, lounge tafel kleur wit, design by 
Pearson Lloyd, voet in kunststof kleur wit, blad in kunststof
kleur wit, diameter 800 mm, hoogte 450 mm, in zeer goede 
staat. (productlink: https://bene.com/en/office-furniture-
concepts/office-furniture/parcs-tables-en)

40 €

51 Bene PARCS Table, lounge tafel kleur wit, design by 
Pearson Lloyd, voet in kunststof kleur wit, blad in kunststof
kleur wit, diameter 800 mm, hoogte 450 mm, in zeer goede 
staat. (productlink: https://bene.com/en/office-furniture-
concepts/office-furniture/parcs-tables-en)

40 €
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52 Club Chair Bene paars, design by PearsonLloyd, stervoet in 
gepolijst aluminium, draaibaar onderstel in metaal 
hoogglans verchoormd, bekleding in stof kleur turquoise, 
afm. 600 x 600 x 800 mm (b x  d x h), zithoogte 460 mm, in 
zeer goede staat, bekleding chemisch gereinigd, 
(productlink: https://bene.com/en/office-furniture-
concepts/office-furniture/club-chair-en/, nieuwprijs +/- 
550 € excl. BTW/st.

125 €

53 Club Chair Bene paars, design by PearsonLloyd, stervoet in 
gepolijst aluminium, draaibaar onderstel in metaal 
hoogglans verchoormd, bekleding in stof kleur turquoise, 
afm. 600 x 600 x 800 mm (b x  d x h), zithoogte 460 mm, in 
zeer goede staat, bekleding chemisch gereinigd, 
(productlink: https://bene.com/en/office-furniture-
concepts/office-furniture/club-chair-en/, nieuwprijs +/- 
550 € excl. BTW/st.

125 €

54 Club Chair Bene paars, design by PearsonLloyd, stervoet in 
gepolijst aluminium, draaibaar onderstel in metaal 
hoogglans verchoormd, bekleding in stof kleur turquoise, 
afm. 600 x 600 x 800 mm (b x  d x h), zithoogte 460 mm, in 
zeer goede staat, bekleding chemisch gereinigd, 
(productlink: https://bene.com/en/office-furniture-
concepts/office-furniture/club-chair-en/, nieuwprijs +/- 
550 € excl. BTW/st.

125 €

55 Club Chair Bene paars, design by PearsonLloyd, stervoet in 
gepolijst aluminium, draaibaar onderstel in metaal 
hoogglans verchoormd, bekleding in stof kleur turquoise, 
afm. 600 x 600 x 800 mm (b x  d x h), zithoogte 460 mm, in 
zeer goede staat, bekleding chemisch gereinigd, 
(productlink: https://bene.com/en/office-furniture-
concepts/office-furniture/club-chair-en/, nieuwprijs +/- 
550 € excl. BTW/st.

125 €
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56 Club Chair Bene paars, design by PearsonLloyd, stervoet in 
gepolijst aluminium, draaibaar onderstel in metaal 
hoogglans verchoormd, bekleding in stof kleur turquoise, 
afm. 600 x 600 x 800 mm (b x  d x h), zithoogte 460 mm, in 
zeer goede staat, bekleding chemisch gereinigd, 
(productlink: https://bene.com/en/office-furniture-
concepts/office-furniture/club-chair-en/, nieuwprijs +/- 
550 € excl. BTW/st.

125 €

57 Club Chair Bene paars, design by PearsonLloyd, stervoet in 
gepolijst aluminium, draaibaar onderstel in metaal 
hoogglans verchoormd, bekleding in stof kleur turquoise, 
afm. 600 x 600 x 800 mm (b x  d x h), zithoogte 460 mm, in 
zeer goede staat, bekleding chemisch gereinigd, 
(productlink: https://bene.com/en/office-furniture-
concepts/office-furniture/club-chair-en/, nieuwprijs +/- 
550 € excl. BTW/st.

125 €

58 Bene Parcs Pop-up Stool, basis in wit gelakt vineer, 
akoestische bekleding met stof in de kleur grijs. Diameter 
410 mm, hoogte 420 mm. In goede staat. Hout. 
(productlink: https://bene.com/en/office-furniture-
concepts/office-furniture/parcs-pop-up-stool-en), in 
goede staat.

40 €

59 Bene Parcs Pop-up Stool, basis in wit gelakt vineer, 
akoestische bekleding met stof in de kleur grijs. Diameter 
410 mm, hoogte 420 mm. In goede staat. Hout. 
(productlink: https://bene.com/en/office-furniture-
concepts/office-furniture/parcs-pop-up-stool-en), in 
goede staat.

40 €

60 Bene Parcs Pop-up Stool, basis in wit gelakt vineer, 
akoestische bekleding met stof in de kleur turquise. 
Diameter 410 mm, hoogte 420 mm. In goede staat. Hout. 
(productlink: https://bene.com/en/office-furniture-
concepts/office-furniture/parcs-pop-up-stool-en), in 
goede staat.

40 €
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61 Bene Parcs Pop-up Stool, basis in wit gelakt vineer, 
akoestische bekleding met stof in de kleur turquise. 
Diameter 410 mm, hoogte 420 mm. In goede staat. Hout. 
(productlink: https://bene.com/en/office-furniture-
concepts/office-furniture/parcs-pop-up-stool-en), in 
goede staat.

40 €

62 Bene Parcs Pop-up Stool, basis in wit gelakt vineer, 
akoestische bekleding met stof in de kleur turquise. 
Diameter 410 mm, hoogte 420 mm. In goede staat. Hout. 
(productlink: https://bene.com/en/office-furniture-
concepts/office-furniture/parcs-pop-up-stool-en), in 
goede staat.

40 €

63 Bene Parcs Pop-up Stool, basis in wit gelakt vineer, 
akoestische bekleding met stof in de kleur turquise. 
Diameter 410 mm, hoogte 420 mm. In goede staat. Hout. 
(productlink: https://bene.com/en/office-furniture-
concepts/office-furniture/parcs-pop-up-stool-en), in 
goede staat.

40 €

64 Bene Parcs Pop-up Stool, basis in zwart gelakt vineer, 
akoestische bekleding met stof in de kleur rood. Diameter 
410 mm, hoogte 420 mm. In goede staat. Hout. 
(productlink: https://bene.com/en/office-furniture-
concepts/office-furniture/parcs-pop-up-stool-en), in 
goede staat.

40 €

65 Bene Parcs Pop-up Stool, basis in zwart gelakt vineer, 
akoestische bekleding met stof in de kleur rood. Diameter 
410 mm, hoogte 420 mm. In goede staat. Hout. 
(productlink: https://bene.com/en/office-furniture-
concepts/office-furniture/parcs-pop-up-stool-en), in 
goede staat.

40 €

66 Bene Parcs Pop-up Stool, basis in zwart gelakt vineer, 
akoestische bekleding met stof in de kleur rood. Diameter 
410 mm, hoogte 420 mm. In goede staat. Hout. 
(productlink: https://bene.com/en/office-furniture-
concepts/office-furniture/parcs-pop-up-stool-en), in 
goede staat.

40 €
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67 Bene Parcs Pop-up Stool, basis in zwart gelakt vineer, 
akoestische bekleding met stof in de kleur paars. Diameter 
410 mm, hoogte 420 mm. In goede staat. Hout. 
(productlink: https://bene.com/en/office-furniture-
concepts/office-furniture/parcs-pop-up-stool-en), in 
goede staat.

40 €

68 Bene Parcs Pop-up Stool, basis in zwart gelakt vineer, 
akoestische bekleding met stof in de kleur paars. Diameter 
410 mm, hoogte 420 mm. In goede staat. Hout. 
(productlink: https://bene.com/en/office-furniture-
concepts/office-furniture/parcs-pop-up-stool-en), in 
goede staat.

40 €

69 Bene Parcs Pop-up Stool, basis in zwart gelakt vineer, 
akoestische bekleding met stof in de kleur paars. Diameter 
410 mm, hoogte 420 mm. In goede staat. Hout. 
(productlink: https://bene.com/en/office-furniture-
concepts/office-furniture/parcs-pop-up-stool-en), in 
goede staat.

40 €

70 Bene Parcs Pop-up Stool, basis in zwart gelakt vineer, 
akoestische bekleding met stof in de kleur paars. Diameter 
410 mm, hoogte 420 mm. In goede staat. Hout. 
(productlink: https://bene.com/en/office-furniture-
concepts/office-furniture/parcs-pop-up-stool-en), in 
goede staat.

40 €

71 Bene Parcs Pop-up Stool, basis in zwart gelakt vineer, 
akoestische bekleding met stof in de kleur paars. Diameter 
410 mm, hoogte 420 mm. In goede staat. Hout. 
(productlink: https://bene.com/en/office-furniture-
concepts/office-furniture/parcs-pop-up-stool-en), in 
goede staat.

40 €

72 Bene Parcs Pop-up Stool, basis in zwart gelakt vineer, 
akoestische bekleding met stof in de kleur paars. Diameter 
410 mm, hoogte 420 mm. In goede staat. Hout. 
(productlink: https://bene.com/en/office-furniture-
concepts/office-furniture/parcs-pop-up-stool-en), in 
goede staat.

40 €
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73 Bene Parcs Pop-up Stool, basis in zwart gelakt vineer, 
akoestische bekleding met stof in de kleur paars. Diameter 
410 mm, hoogte 420 mm. In goede staat. Hout. 
(productlink: https://bene.com/en/office-furniture-
concepts/office-furniture/parcs-pop-up-stool-en), in 
goede staat.

40 €

74 Bene Parcs Pop-up Stool, basis in zwart gelakt vineer, 
akoestische bekleding met stof in de kleur paars. Diameter 
410 mm, hoogte 420 mm. In goede staat. Hout. 
(productlink: https://bene.com/en/office-furniture-
concepts/office-furniture/parcs-pop-up-stool-en), in 
goede staat.

40 €

75 Bene Parcs Pop-up Stool, basis in zwart gelakt vineer, 
akoestische bekleding met stof in de kleur paars. Diameter 
410 mm, hoogte 420 mm. In goede staat. Hout. 
(productlink: https://bene.com/en/office-furniture-
concepts/office-furniture/parcs-pop-up-stool-en), in 
goede staat.

40 €

76 Bene Parcs Pop-up Stool, basis in zwart gelakt vineer, 
akoestische bekleding met stof in de kleur paars. Diameter 
410 mm, hoogte 420 mm. In goede staat. Hout. 
(productlink: https://bene.com/en/office-furniture-
concepts/office-furniture/parcs-pop-up-stool-en), in 
goede staat.

40 €

77 Bene Parcs Pop-up table, volledig in kunststof kleur wit, 
diam. 400 mm, hoogte 420 mm, in goede staat.

40 €
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78 Abstracta Airflake akoestisch gordijn, afm. 6200 x 2500 
mm in de kleuren wit/zwart/rood met plafondrail, modulair 
dus omvormbaar. Ontwerp: Stefan Borselius. Airflake is 
een modulair systeem dat is opgebouwd rond de vorm van 
een zeshoek. Dit product bevat verschillende ontwerpen 
en kleuren, die kunnen worden gecombineerd om flexibele 
hangende schermen te maken op muren en plafonds.
Het belangrijkste kenmerk van dit product is de 
mogelijkheid om een visueel meer dynamische ruimte te 
creëren terwijl het onaangename geluidsreflecties 
absorbeerd. (productlink: 
https://abstracta.se/product/airflake/). Nieuwprijs vanaf 
32 € per element!!!.

500 €

79 Poster in kader, afm. 1070 x 770 mm (b x h) 5 €

80 Poster in kader, afm. 1070 x 770 mm (b x h) 5 €

81 Poster in kader, afm. 1470 x 870 mm (b x h) 5 €

82 Vergadertafel BULO H2O, in hoogte verstelbaar onderstel 
in massief aluminium, blad in houtfineer kleur moeraseik, 
afm. 1600 x 1600, in zeer goede staat maar werkblad 
vertoont kleine beschadigingen, kan geschuurd en 
opnieuw gevernist worden

200 €
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83 4 stuks luxe vergaderstoelen Giroflex 16, zitting bekleed in 
woolbase stof kleur blauw, rugleuning in kunststof kleur 
zwart, sledeonderstel in metaal kleur zwart voorzien van 
armleuningen in kunststof, voorzijde onderstel voorzien 
van wieltjes om de stoel makkelijk verplaatsbaar te maken, 
in zeer goede staat, zeer representatieve en luxe 
bezoekersstoel, bekleding chemisch gereinigd

100 €

84 Vergadertafel Steelcase, rond blad in melamine kleur kers 
diameter 800 mm, centrale voet in metaal kleur alu 
voorzien van stelvoetjes, hoogte tafel 740 mm, in goede 
staat

40 €

85 Vergadertafel Steelcase, rond blad in melamine kleur 
Ahorn diameter 800 mm, centrale voet in metaal kleur alu 
voorzien van stelvoetjes, hoogte tafel 740 mm, in goede 
staat

40 €

86 4 stuks luxe vergaderstoelen Kinnarps, bekleding in beige 
Alcantara, sledeonderstel in metaal kleur alu, armleuningen
in kunststof kleur zwart. Bekleding wordt chemisch 
gereinigd maar kan lichte gebruikssporen vertonen

40 €

87 6 stuks luxe vergaderstoelen Kinnarps, bekleding in beige 
Alcantara, sledeonderstel in metaal kleur alu, armleuningen
in kunststof kleur zwart. Bekleding wordt chemisch 
gereinigd maar kan lichte gebruikssporen vertonen

60 €
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88 8 stuks luxe vergaderstoelen Kinnarps, bekleding in beige 
Alcantara, sledeonderstel in metaal kleur alu, armleuningen
in kunststof kleur zwart. Bekleding wordt chemisch 
gereinigd maar kan lichte gebruikssporen vertonen

80 €

89 Hoekbureau Ahrend met ladenblok, werkblad in melamine 
kleur antraciet eik, onderstel in metaal kleur aluminium, 
inclusief mobiel ladenblok in metaal kleur aluminium, afm. 
2000 x 1600 x 740 mm (l x d x h), RECHTS model 
(spiegelbeeld van foto's), vertoont licht gebruikssporen

75 €

90 Ergonomische bureaustoel Giroflex 64, bekleding in stof 
kleur bordeausrood, in hoogte verstelbaar, in hoogte 
verstelbare rugleuning, instelbare zitdiepte, 
synchromechanisme met gewichtsinstelling, stervoet in 
aluminium kleur licht antraciet voorzien van standaard 
zwenkwielen, in hoogte verstelbare armleuningen, in 
goede staat, technisch nagekeken en bekleding chemisch 
gereinigd, bekleding en armleuningen kunnen 
gebruikssporen vertonen

50 €

91 Bureau TDS 1800 x 900 in hoogte verstelbaar met slinger, 
blad in melamine kleur Ahorn met directie kabelgoot 
toegang, onderstel in metaal kleur alu, afm. 1800 x 900 
mm, uitgerust met computerhouder, in zeer goede staat

75 €

92 Bureau TDS 1800 x 900 in hoogte verstelbaar met slinger, 
blad in melamine kleur Ahorn met directie kabelgoot 
toegang, onderstel in metaal kleur alu, afm. 1800 x 900 
mm, uitgerust met computerhouder, in zeer goede staat

75 €
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93 Rolluikkast Vinco, lichaam volledig in metaal kleur alu, 
rolluikken in kunststof kleur licht grijs, afm. 1980 x 1000 x 
460 mm (h x b x d), lichte gebruikssporen mogelijk, sleutels 
kunnen ontbreken

90 €

94 Rolluikkast Vinco, lichaam volledig in metaal kleur alu, 
rolluikken in kunststof kleur licht grijs, afm. 1980 x 1000 x 
460 mm (h x b x d), lichte gebruikssporen mogelijk, sleutels 
kunnen ontbreken

90 €

95 Rolluikkast Vinco, lichaam volledig in metaal kleur alu, 
rolluikken in kunststof kleur licht grijs, afm. 1980 x 1000 x 
460 mm (h x b x d), lichte gebruikssporen mogelijk, sleutels 
kunnen ontbreken

90 €

96 Rolluikkast Vinco, lichaam volledig in metaal kleur alu, 
rolluikken in kunststof kleur licht grijs, afm. 1980 x 1000 x 
460 mm (h x b x d), lichte gebruikssporen mogelijk, sleutels 
kunnen ontbreken

90 €
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97 Rolluikkast Vinco, lichaam volledig in metaal kleur alu, 
rolluikken in kunststof kleur licht grijs, afm. 1980 x 1000 x 
460 mm (h x b x d), lichte gebruikssporen mogelijk, sleutels 
kunnen ontbreken

90 €

98 Dossierrek volledig in metaal kleur grijs, afm. 2020 x 1000 x 
460 mm, moet tegen een muur bevestigd worden voor 
stevigheid

10 €

99 Hoekbureau Herman Miller met ladenblok, onderstel in 
aluminium voorzien van kabelgoot, werkblad in melamine 
kleur Ahorn, ladenblok in metaal kleur lau voorzien van 3 
gewone lades, in goede staat,  (LINKS model, spielelbeeld 
van de foto)

75 €

100 Brand en inbraakwerende dossierkast voorzien van 4 
dossierlades, dubbele sluiting dmv code en sleutel, kleur 
lichtgrijs, gebruiksaanwijzing aanwezig, afm. 1600 x 580 x 
820 mm, als nieuw

125 €
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101 Brand en inbraakwerende dossierkast voorzien van 4 
dossierlades, dubbele sluiting dmv code en sleutel, kleur 
lichtgrijs, gebruiksaanwijzing aanwezig, afm. 1600 x 580 x 
820 mm, als nieuw

125 €

102 Bureau BULO Rondo, onderstel in metaal kleur antraciet 
voorzien van kabelgoot, blad in volkern kleuren ivoor en 
antraciet, vast ladenblok onder bureau in melamine kleur 
antraciet voorzien van 1 dossier lade + 2 gewone lades en 
BULOSAFE codeslot, LINKS model (zoals op foto), afm. 
1710 x 1000 x 740 mm (l x d x h), in goede staat

100 €

103 Bureau Kinnarps met ladenblok, onderstel in metaal kleur 
antraciet grijs, werkblad in melamine kleur Havanna, afm. 
1800 x 800 x 740 mm (l x d x h), bijpassend ladenblok in hout
met melamine afwerking kleur antraciet voorzien van 1 
dossier lade + 1 gewone lade + pennenlade, bureau in zeer 
goede staat ladenblok kan lichte gebruikssporen bevatten

100 €

104 Bureau Kinnarps met ladenblok, onderstel in metaal kleur 
antraciet grijs, werkblad in melamine kleur Havanna, afm. 
1800 x 800 x 740 mm (l x d x h), bijpassend ladenblok in hout
met melamine afwerking kleur antraciet voorzien van 1 
dossier lade + 1 gewone lade + pennenlade, bureau in zeer 
goede staat ladenblok kan lichte gebruikssporen bevatten

100 €

105 Ergonomische bureaustoel Steelcase Reply, zitting 
bekleed met stof kleur donkerblauw, rugleuning bekleed 
met netwave kleur lichtblauw, stervoet in kunststof kleur 
zwart voorzien van standaard zwenkwielen, in hoogte 
verstelbaar, synchroon mechaniek met gewichtsinstellin, 
in hoogte verstelbare armleuning, instelbare zitdiepte, zeer
lichte gebruikssporen kunnen aanwezig zijn

60 €
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106 Ergonomische bureaustoel Steelcase Reply, zitting 
bekleed met stof kleur donkerblauw, rugleuning bekleed 
met netwave kleur lichtblauw, stervoet in kunststof kleur 
zwart voorzien van standaard zwenkwielen, in hoogte 
verstelbaar, synchroon mechaniek met gewichtsinstellin, 
in hoogte verstelbare armleuning, instelbare zitdiepte, zeer
lichte gebruikssporen kunnen aanwezig zijn

60 €

108 Ergonomische bureaustoel Haworth Very Task, rugleuning 
in netweave kleur zwart, zitting bekleed in stof kleur zwart, 
frame in kunststof kleur zwart, stervoet in zwart gelakt 
aluminium voorzien van standaard zwenkwielen, 
zithoogteverstelling, synchroon verstelling met individuele
aanpassing aan het gewicht van de gebruiker, 
automatische zitneig verstelling, zItdiepte verstelling, 4 D 
NPR armleuningen met zachte opdek. In zeer goede staat 
maar geen asymmetrische lumbaalverstelling.

80 €

109 Ergonomische bureaustoel Haworth Very Task, rugleuning 
in netweave kleur zwart, zitting bekleed in stof kleur zwart, 
frame in kunststof kleur zwart, stervoet in zwart gelakt 
aluminium voorzien van standaard zwenkwielen, 
zithoogteverstelling, synchroon verstelling met individuele
aanpassing aan het gewicht van de gebruiker, 
automatische zitneig verstelling, zItdiepte verstelling, 4 D 
NPR armleuningen met zachte opdek. In zeer goede staat 
maar geen asymmetrische lumbaalverstelling.

80 €

110 Rolluikkast ASPA, volledig metalen kader kleur grijs, 
rolluiken in metaal kleur grijs, 3 legplanken kleur zwart of 
licht grijs, afmetingen 1650 x 1200 x 440 mm (h x b x d), 
goede staat zeer zware kwaliteit!!

80 €
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111 Rolluikkast ASPA, volledig metalen kader kleur grijs, 
rolluiken in metaal kleur grijs, 3 legplanken kleur zwart of 
licht grijs, afmetingen 1650 x 1200 x 440 mm (h x b x d), 
goede staat zeer zware kwaliteit!!

80 €

112 Rolluikkast ASPA, volledig metalen kader kleur grijs, 
rolluiken in metaal kleur grijs, 3 legplanken kleur zwart of 
licht grijs, afmetingen 1650 x 1200 x 440 mm (h x b x d), 
goede staat zeer zware kwaliteit!!

80 €

113 Rolluikkast ASPA, volledig metalen kader kleur grijs, 
rolluiken in metaal kleur grijs, 3 legplanken kleur zwart of 
licht grijs, afmetingen 1650 x 1200 x 440 mm (h x b x d), 
goede staat zeer zware kwaliteit!!

80 €

114 Rolluikkast ASPA, volledig metalen kader kleur grijs, 
rolluiken in metaal kleur grijs, 3 legplanken kleur zwart of 
licht grijs, afmetingen 1650 x 1200 x 440 mm (h x b x d), 
goede staat zeer zware kwaliteit!!

80 €

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, België | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 25



115 Rolluikkast ASPA, volledig metalen kader kleur grijs, 
rolluiken in metaal kleur grijs, 3 legplanken kleur zwart of 
licht grijs, afmetingen 1650 x 1200 x 440 mm (h x b x d), 
goede staat zeer zware kwaliteit!!

80 €

116 5 st. rolluikkast ASPA, volledig metalen kader kleur grijs, 
rolluiken in metaal kleur grijs, 3 legplanken kleur zwart of 
licht grijs, afmetingen 1650 x 1200 x 440 mm (h x b x d), 
goede staat zeer zware kwaliteit!!

400 €

117 10 st. rolluikkast ASPA, volledig metalen kader kleur grijs, 
rolluiken in metaal kleur grijs, 3 legplanken kleur zwart of 
licht grijs, afmetingen 1650 x 1200 x 440 mm (h x b x d), 
goede staat zeer zware kwaliteit!!

800 €

118 25 st. rolluikkast ASPA, volledig metalen kader kleur grijs, 
rolluiken in metaal kleur grijs, 3 legplanken kleur zwart of 
licht grijs, afmetingen 1650 x 1200 x 440 mm (h x b x d), 
goede staat zeer zware kwaliteit!!

2.000 €
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119 Rolluikkast ASPA lichtgrijs, volledig metalen kader kleur 
grijs, rolluiken in metaal kleur grijs, 2 legplanken kleur zwart 
of licht grijs, afmetingen 1360 x 1200 x 440 mm (h x b x d), 
goede staat zeer zware kwaliteit!!

70 €

120 Rolluikkast ASPA lichtgrijs, volledig metalen kader kleur 
grijs, rolluiken in metaal kleur grijs, 2 legplanken kleur zwart 
of licht grijs, afmetingen 1360 x 1200 x 440 mm (h x b x d), 
goede staat zeer zware kwaliteit!!

70 €

121 Rolluikkast ASPA lichtgrijs, volledig metalen kader kleur 
grijs, rolluiken in metaal kleur grijs, 2 legplanken kleur zwart 
of licht grijs, afmetingen 1360 x 1200 x 440 mm (h x b x d), 
goede staat zeer zware kwaliteit!!

70 €

122 Rolluikkast ASPA lichtgrijs, volledig metalen kader kleur 
grijs, rolluiken in metaal kleur grijs, 2 legplanken kleur zwart 
of licht grijs, afmetingen 1360 x 1200 x 440 mm (h x b x d), 
goede staat zeer zware kwaliteit!!

70 €
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123 Rolluikkast ASPA lichtgrijs, volledig metalen kader kleur 
grijs, rolluiken in metaal kleur grijs, 2 legplanken kleur zwart 
of licht grijs, afmetingen 1360 x 1200 x 440 mm (h x b x d), 
goede staat zeer zware kwaliteit!!

70 €

124 Rolluikkast ASPA lichtgrijs, volledig metalen kader kleur 
grijs, rolluiken in metaal kleur grijs, 2 legplanken kleur zwart 
of licht grijs, afmetingen 1360 x 1200 x 440 mm (h x b x d), 
goede staat zeer zware kwaliteit!!

70 €

125 5 stuks rolluikkast ASPA lichtgrijs, volledig metalen kader 
kleur grijs, rolluiken in metaal kleur grijs, 2 legplanken kleur 
zwart of licht grijs, afmetingen 1360 x 1200 x 440 mm (h x b 
x d), goede staat zeer zware kwaliteit!!

400 €

126 10 stuks rolluikkast ASPA lichtgrijs, volledig metalen kader 
kleur grijs, rolluiken in metaal kleur grijs, 2 legplanken kleur 
zwart of licht grijs, afmetingen 1360 x 1200 x 440 mm (h x b 
x d), goede staat zeer zware kwaliteit!!

800 €
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127 Bureautafel BULO MT in gerookt glas, onderstel in metaal, 
kleur alu-decor, blad in gerookt glas, afm. 2000 x 500 x 740 
mm (l x b x h), in goede staat

30 €

128 Bureautafel BULO MT in gerookt glas, onderstel in metaal, 
kleur alu-decor, blad in gerookt glas, afm. 2000 x 500 x 740 
mm (l x b x h), in goede staat

30 €

129 Bureautafel BULO MT werkblad in melamine kleur alu 
decor, onderstel in metaal, kleur alu-decor, afm. 2000 x 500
x 740 mm (l x b x h), in goede staat

30 €

130 Bureautafel BULO MT werkblad in melamine kleur alu 
decor, onderstel in metaal, kleur alu-decor, afm. 2000 x 500
x 740 mm (l x b x h), in goede staat

30 €

131 Ovale vergadertafel BULO MT, onderstel in metaal kleur 
alu-decor, blad in gerookt glas, afm. 1750 x 850 x 740 mm (l 
x d x h), in zeer goede staat

60 €

132 Bureau TDS met ladenblok, werkblad in melamine kleur eik, 
onderstel in metaal kleur antraciet, afm. 1800 x 800 x 740 
mm (l x d x h), ladenblok in metaal kleur antraciet voorzien 
van 1 gewone lade + 1 dossierlade

100 €

133 Bureau TDS met ladenblok, werkblad in melamine kleur eik, 
onderstel in metaal kleur antraciet, afm. 1800 x 800 x 740 
mm (l x d x h), ladenblok in metaal kleur antraciet voorzien 
van 1 gewone lade + 1 dossierlade

100 €
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134 4 st. bureau TDS met ladenblok, werkblad in melamine 
kleur eik, onderstel in metaal kleur antraciet, afm. 1800 x 
800 x 740 mm (l x d x h), ladenblok in metaal kleur antraciet 
voorzien van 1 gewone lade + 1 dossierlade

400 €

135 Kapstok, staander in metaal kleur grijs, 3 st. kleine en 3 st. 
grote jashaken in kunststof kleur grijs

15 €

136 Kapstok, staander in metaal kleur grijs, 3 st. kleine en 3 st. 
grote jashaken in kunststof kleur grijs

15 €

137 Kapstok, staander in metaal kleur grijs, 3 st. kleine en 3 st. 
grote jashaken in kunststof kleur grijs

15 €
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138 Kapstok Kartell, volledig kunststof kapstok kleur zwart, 
voorzien van paraplu houder en lekbak + 8 st. jashaken (4 
groot + 4 klein), in zeer goede staat

15 €

139 Kapstok Kartell, volledig kunststof kapstok kleur zwart, 
voorzien van paraplu houder en lekbak + 8 st. jashaken (4 
groot + 4 klein), in zeer goede staat

15 €

140 Kapstok Kartell, volledig kunststof kapstok kleur zwart, 
voorzien van paraplu houder en lekbak + 8 st. jashaken (4 
groot + 4 klein), in zeer goede staat

15 €

141 Kapstok Kartell, volledig kunststof kapstok kleur zwart, 
voorzien van paraplu houder en lekbak + 8 st. jashaken (4 
groot + 4 klein), in zeer goede staat

15 €
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142 Hoekbureau BULO Rondo, metalen onderstel kleur 
antraciet voorzien van kabelgoot, werkblad in volkern kleur 
kers, retour bladen antraciet, vast ladenblok onder retour 
voorzien van 2 gewone laden en 1 dossierlade, uitgerust 
met BULOSAFE codeslot, afm. 1710 x 1710 x 740 mm (l x d 
x h), bureaus kunnen lichte gebruikssporen vertonen maar 
geen beschadigingen, LINKS MODEL (zoals op foto)

150 €

143 Hoekbureau BULO Rondo, metalen onderstel kleur 
antraciet voorzien van kabelgoot, werkblad in volkern kleur 
kers, retour bladen antraciet, vast ladenblok onder retour 
voorzien van 2 gewone laden en 1 dossierlade, uitgerust 
met BULOSAFE codeslot, afm. 1710 x 1710 x 740 mm (l x d 
x h), bureaus kunnen lichte gebruikssporen vertonen maar 
geen beschadigingen, LINKS MODEL (zoals op foto)

150 €

144 Hoekbureau BULO Rondo, metalen onderstel kleur 
antraciet voorzien van kabelgoot, werkblad in volkern kleur 
kers, retour bladen antraciet, vast ladenblok onder retour 
voorzien van 2 gewone laden en 1 dossierlade, uitgerust 
met BULOSAFE codeslot, afm. 1710 x 1710 x 740 mm (l x d 
x h), bureaus kunnen lichte gebruikssporen vertonen maar 
geen beschadigingen, RECHTS MODEL (spiegelbeeld van 
foto)

150 €

145 Hoekbureau BULO Rondo, metalen onderstel kleur 
antraciet voorzien van kabelgoot, werkblad in volkern kleur 
kers, retour bladen antraciet, vast ladenblok onder retour 
voorzien van 2 gewone laden en 1 dossierlade, uitgerust 
met BULOSAFE codeslot, afm. 1710 x 1710 x 740 mm (l x d 
x h), bureaus kunnen lichte gebruikssporen vertonen maar 
geen beschadigingen, RECHTS MODEL (spiegelbeeld van 
foto)

150 €
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146 Ergonomische bureaustoel Vitra Meda Pro, stervoet in 
kunststof kleur grijs voorzien van standaard zwenkwielen, 
rugleuning bekleed met netwave kleur zwart, bekleding 
zitting in stof kleur grijs, in hoogte verstelbare 
armleuningen in kunststof kleur grijs, stoel in hoogte 
verstelbaar, synchromechanisme met gewichtsinstelling, 
technisch nazicht gehad, bekleding chemisch gereiningd, 
technisch in goede staat maar verkleuring van kunststof 
onderdelen

30 €

147 Ergonomische bureaustoel Vitra Meda Pro, stervoet in 
kunststof kleur grijs voorzien van standaard zwenkwielen, 
rugleuning bekleed met netwave kleur zwart, bekleding 
zitting in stof kleur grijs, in hoogte verstelbare 
armleuningen in kunststof kleur grijs, stoel in hoogte 
verstelbaar, synchromechanisme met gewichtsinstelling, 
technisch nazicht gehad, bekleding chemisch gereiningd, 
technisch in goede staat maar verkleuring van kunststof 
onderdelen

30 €

148 Ergonomische bureaustoel Vitra Meda Pro, stervoet in 
kunststof kleur grijs voorzien van standaard zwenkwielen, 
rugleuning bekleed met netwave kleur zwart, bekleding 
zitting in stof kleur grijs, in hoogte verstelbare 
armleuningen in kunststof kleur grijs, stoel in hoogte 
verstelbaar, synchromechanisme met gewichtsinstelling, 
technisch nazicht gehad, bekleding chemisch gereiningd, 
technisch in goede staat maar verkleuring van kunststof 
onderdelen

30 €

149 Ergonomische bureaustoel Vitra Meda Pro, stervoet in 
kunststof kleur grijs voorzien van standaard zwenkwielen, 
rugleuning bekleed met netwave kleur zwart, bekleding 
zitting in stof kleur grijs, in hoogte verstelbare 
armleuningen in kunststof kleur grijs, stoel in hoogte 
verstelbaar, synchromechanisme met gewichtsinstelling, 
technisch nazicht gehad, bekleding chemisch gereiningd, 
technisch in goede staat maar verkleuring van kunststof 
onderdelen

30 €
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150 Ergonomische bureaustoel Vitra Meda Pro, stervoet in 
kunststof kleur grijs voorzien van standaard zwenkwielen, 
rugleuning bekleed met netwave kleur zwart, bekleding 
zitting in stof kleur grijs, in hoogte verstelbare 
armleuningen in kunststof kleur grijs, stoel in hoogte 
verstelbaar, synchromechanisme met gewichtsinstelling, 
technisch nazicht gehad, bekleding chemisch gereiningd, 
technisch in goede staat maar verkleuring van kunststof 
onderdelen

30 €

151 Ergonomische bureaustoel Vitra Medapro, stervoet in 
kunststof kleur antraciet voorzien van standaard 
zwenkwielen, zitting bekleed met stof kleur antraciet, 
meewerkende rugleuning in netwave kleur antraciet, in 
hoogte verstelbaar, instelbare zitdiepte, 
synchromechanisme met gewichtsinstelling, 3D 
armleuningen kleur antraciet, technisch gecontroleerd en 
bekleding zitting chemisch gereinigd, gebruikssporen

30 €

152 Rolluikkast Steelcase, kader volledig in metaal kleur alu, 
rolluiken in kunststof kleur alu, top in melamine kleur 
Ahorn, uitgerust met 2 legplanken in metaal, afm. 1300 x 
1200 x 460 mm (h x b x d), in zeer goede staat

75 €

153 Rolluikkast Steelcase, kader volledig in metaal kleur alu, 
rolluiken in kunststof kleur alu, top in melamine kleur 
Ahorn, uitgerust met 2 legplanken in metaal, afm. 1300 x 
1200 x 460 mm (h x b x d), in zeer goede staat

75 €
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154 Rolluikkast Steelcase, kader volledig in metaal kleur alu, 
rolluiken in kunststof kleur alu, top in melamine kleur 
Ahorn, uitgerust met 2 legplanken in metaal, afm. 1300 x 
1200 x 460 mm (h x b x d), in zeer goede staat

75 €

156 Bureau Estel, zelfdragend blad in melamine, kleur kers 
voorzien van kabelgoot, poten in metaal kleur antraciet 
voorzien van stelvoetjes, afmetingen: 1800 x 900 x 730 mm
(l x d x h), ladenblok in hout met malamine afwerking in de 
kleur antraciet, voorzien van 1 dossierlade + 1 gewone lade 
+ 1 pennenlade, in goede staat maar lichte gebruikssporen 
zijn mogelijk

75 €

157 Bureau Estel, zelfdragend blad in melamine, kleur kers 
voorzien van kabelgoot, poten in metaal kleur antraciet 
voorzien van stelvoetjes, afmetingen: 1800 x 900 x 730 mm
(l x d x h), ladenblok in hout met malamine afwerking in de 
kleur antraciet, voorzien van 1 dossierlade + 1 gewone lade 
+ 1 pennenlade, in goede staat maar lichte gebruikssporen 
zijn mogelijk

75 €

158 Bureau Estel, zelfdragend blad in melamine, kleur kers 
voorzien van kabelgoot, poten in metaal kleur antraciet 
voorzien van stelvoetjes, afmetingen: 1800 x 900 x 730 mm
(l x d x h), ladenblok in hout met malamine afwerking in de 
kleur antraciet, voorzien van 1 dossierlade + 1 gewone lade 
+ 1 pennenlade, in goede staat maar lichte gebruikssporen 
zijn mogelijk

75 €

159 4 stuks bureau Estel, zelfdragend blad in melamine, kleur 
kers voorzien van kabelgoot, poten in metaal kleur 
antraciet voorzien van stelvoetjes, afmetingen: 1800 x 900 
x 730 mm (l x d x h), ladenblok in hout met malamine 
afwerking in de kleur antraciet, voorzien van 1 dossierlade 
+ 1 gewone lade + 1 pennenlade, in goede staat maar lichte 
gebruikssporen zijn mogelijk

300 €
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160 8 stuks bureau Estel, zelfdragend blad in melamine, kleur 
kers voorzien van kabelgoot, poten in metaal kleur 
antraciet voorzien van stelvoetjes, afmetingen: 1800 x 900 
x 730 mm (l x d x h), ladenblok in hout met malamine 
afwerking in de kleur antraciet, voorzien van 1 dossierlade 
+ 1 gewone lade + 1 pennenlade, in goede staat maar lichte 
gebruikssporen zijn mogelijk

600 €

161 Hoekbureau Estel, zelfdragend blad in melamine, kleur kers
voorzien van kabelgoot, poten in metaal kleur antraciet 
voorzien van stelvoetjes, mobiel retourkastje aan de 
linkerzijde van het bureau (spiegelbeeld van foto), afm: 
1800 x 1700 x 730 mm (l x d x h), lichte gebruikssporen

100 €

162 Ronde vergadertafel Estel, zelfdragend blad in melamine 
kleur kers, poten in metaal kleur antraciet, diameter 1200 
mm, hoogte 730 mm, vertoont lichte gebruikssporen

50 €

163 Vergadertafel Ahrend 1400 x 1400, blad in melamine kleur 
ahorn, metalen onderstel kleur aluminium, afm. 1400 x 
1400 x 740 mm (l x d x h), tafel is voorzien van elektrificatie 
en netwerk aansluiting, in zeer goede staat

100 €

164 Vergadertafel Ahrend 1400 x 1400, blad in melamine kleur 
ahorn, metalen onderstel kleur aluminium, afm. 1400 x 
1400 x 740 mm (l x d x h), tafel is voorzien van elektrificatie 
en netwerk aansluiting, in zeer goede staat

100 €

165 4 st. design bezoekersstoel Benjo Celina, vierpoots 
onderstel in metaal kleur alu, bekleding in stof kleur Nadir 
(antraciet), stapelbaar, in zeer goede staat.

40 €
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166 4 st. design bezoekersstoel Benjo Celina, vierpoots 
onderstel in metaal kleur alu, bekleding in stof kleur Nadir 
(antraciet), stapelbaar, in zeer goede staat.

40 €

167 4 st. design bezoekersstoel Benjo Celina, vierpoots 
onderstel in metaal kleur alu, bekleding in stof kleur Nadir 
(antraciet), stapelbaar, in zeer goede staat.

40 €

168 10 st. design bezoekersstoel Benjo Celina, vierpoots 
onderstel in metaal kleur alu, bekleding in stof kleur Nadir 
(antraciet), stapelbaar, in zeer goede staat.

100 €

169 BULO TAB Chair by Alain Berteau in zeer goede staat - 
Alain Berteau ontwierp de Tab Chair, een polyvalente stoel 
die omwille van zijn specifieke vormgeving verschillende 
zithoudingen toelaat. Op deze manier beantwoordt hij op 
een ergonomisch verantwoorde manier aan de behoefte 
van de zittende mens om te bewegen. De voorzijde van de 
stoel is bekleed, de rug is in fineer of gelakt. Tab Chair is 
verkrijgbaar op slede-onderstel, met open slede, met 
vijfsteronderstel op wieltjes of als barkruk. De stoel op 
slede is schakelbaar en stapelbaar tot 6 stuks. Slede 
onderstel in metaal hoogglans verchroomd, afmetingen: 

5 €
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565 mm x D 607 mm x H 770 mm, omhulsel gelakt: 
antraciet, bekleding kleur zwart

170 Vergadertafel Steelcase, 3 delig, werkbladen in melamine 
kleur beuk, poten in metaal kleur antraciet voorzien van 
fixeerbare wielen, afm. 2620 x 1400 x 740 mm (l x  x h), in 
goede staat

100 €

171 4 st. design bezoekersstoel Herman Miller, sledeframe in 
metaal kleur antraciet, bekleding in stof kleur blauw, 
armleuningen bekleed met stof kleur blauw, stoelen 
kunnen lichte gebruikssporen vertonen, bekleding 
chemisch gereinigd

40 €

172 4 st. design bezoekersstoel Herman Miller, sledeframe in 
metaal kleur antraciet, bekleding in stof kleur blauw, 
armleuningen bekleed met stof kleur blauw, stoelen 
kunnen lichte gebruikssporen vertonen, bekleding 
chemisch gereinigd

40 €

173 4 st. design bezoekersstoel Herman Miller, sledeframe in 
metaal kleur antraciet, bekleding in stof kleur blauw, 
armleuningen bekleed met stof kleur blauw, stoelen 
kunnen lichte gebruikssporen vertonen, bekleding 
chemisch gereinigd

40 €

174 6 st. design bezoekersstoel Herman Miller, sledeframe in 
metaal kleur antraciet, bekleding in stof kleur blauw, 
armleuningen bekleed met stof kleur blauw, stoelen 
kunnen lichte gebruikssporen vertonen, bekleding 
chemisch gereinigd

60 €

175 8 st. design bezoekersstoel Herman Miller, sledeframe in 
metaal kleur antraciet, bekleding in stof kleur blauw, 
armleuningen bekleed met stof kleur blauw, stoelen 
kunnen lichte gebruikssporen vertonen, bekleding 
chemisch gereinigd

80 €
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176 Ronde vergadertafel Werndl, zelfdragend blad in melamine 
kleur lichte eik, diameter 1200 mm, poten in metaal kleur 
antraciet voorzien van stelvoetjes, hoogte tafel 740 mm, in
goede staat

40 €

177 Vergadertafel König en Neurath, onderstel in aluminium 
kleur grijs, blad in melamine kleur wit, afm. 1600 x 800 x 730
mm (l x d x h), in zeer goede staat

75 €

178 2 st. bezoekersstoelen Giroflex 34, ledeonderstel in metaal
kleur zwart, bekleding in stof kleur zwart met motief, 
armleuningen in kunststof kleur zwart, gebruikssporen op 
armleuningen, bekleding chemische gereinigd

40 €

179 4 stuks luxe vergaderstoelen Giroflex 16, zitting bekleed in 
woolbase stof kleur zwart, rugleuning in kunststof kleur 
zwart, sledeonderstel in metaal kleur zwart voorzien van 
armleuningen in kunststof, in zeer goede staat, zeer 
representatieve en luxe bezoekersstoel, bekleding 
chemisch gereinigd

100 €

180 2 stuks luxe vergaderstoelen Giroflex 16, zitting bekleed in 
X-treme stof kleur zwart, rugleuning in kunststof kleur 
zwart, sledeonderstel in metaal kleur zwart voorzien van 
armleuningen in kunststof, in zeer goede staat, zeer 
representatieve en luxe bezoekersstoel, bekleding 
chemisch gereinigd

50 €
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181 Vergadertafel Lensveld, onderstel in metaal kleur zwart in 
hoogte verstelbaar, bladen in volkern kleur esdoorn 
voorzien van kabeldoorvoeren, afm. 4000 x 1600 mm ( l x 
d),
in goede staat

250 €

182 Vergadertafel Kinnarps, onderstel in metaal kleur alu met 
twee centrale ronde poten, bladen in melamine kleur wit 
voorzien van 2 st. elektrificatie en 1 kabeldoorvoer, afm. 
3600 x 1200 x 740 mm (l x d x h), in goede staat

250 €

183 Vergadertafel BULO Flex, onderstel in metaal kleur zwart, 
werkblad in kunststof kleur grijs, diam. 1300 mm, hoogte 
740 mm, in goede staat

75 €

184 Vergadertafel Werndl, blad in melamine kleur antraciet Eik, 
onderstel in metaal kleur antraciet, afm. 2000 x 1000 x 740 
mm (l x d x h), in zeer goede staat.

100 €

185 Vergadertafel Sicame, verzwaarde centrale poot kleur alu, 
werkblad in eikfineer voorzien van elektrificatie, afm. 1600 
x 1600 x 740 mm (l x d x h) in goede staat

200 €

186 2 st. bezoekersstoel Bené/Keilhauer, stervoet in aluminium
hoogglans gepolijst, zitting en rugleuning in netwave kleur 
wit, armleuningen in kunststof kleur wit, draaibaar, stoelen 
vertonen lichte gebruikssporen

20 €
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187 4 st. bezoekersstoel Bené/Keilhauer, stervoet in aluminium
hoogglans gepolijst, zitting en rugleuning in netwave kleur 
wit, armleuningen in kunststof kleur wit, draaibaar, stoelen 
vertonen lichte gebruikssporen

40 €

188 6 st. bezoekersstoel Bené/Keilhauer, stervoet in aluminium
hoogglans gepolijst, zitting en rugleuning in netwave kleur 
wit, armleuningen in kunststof kleur wit, draaibaar, stoelen 
vertonen lichte gebruikssporen

60 €

189 10 st. refter/bezoekersstoel, frame volledig in hout, zitting 
bekleed in stof kleur oud rose, stapelbaar, in goede staat

50 €

190 10 st. refter/bezoekersstoel, frame volledig in hout, zitting 
bekleed in stof kleur oud rose, stapelbaar, in goede staat

50 €
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191 10 st. refter/bezoekersstoel, frame volledig in hout, zitting 
bekleed in stof kleur oud rose, stapelbaar, in goede staat

50 €

192 10 st. refter/bezoekersstoel, frame volledig in hout, zitting 
bekleed in stof kleur oud rose, stapelbaar, in goede staat

50 €

193 10 st. refter/bezoekersstoel, frame volledig in hout, zitting 
bekleed in stof kleur oud rose, stapelbaar, in goede staat

50 €

194 10 st. refter/bezoekersstoel, frame volledig in hout, zitting 
bekleed in stof kleur oud rose, stapelbaar, in goede staat

50 €
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195 10 st. refter/bezoekersstoel, frame volledig in hout, zitting 
bekleed in stof kleur oud rose, stapelbaar, in goede staat

50 €

196 10 st. refter/bezoekersstoel, frame volledig in hout, zitting 
bekleed in stof kleur oud rose, stapelbaar, in goede staat

50 €

197 2 st. refterstoelen, onderstel in metaal hoogglans 
verchroomd, kuip in triplex kleur wit

10 €

198 2stuks luxe bezoekersstoelen Trend Office (Dauphin), 
sledeonderstel in metaal hoogglans verchroomd, zitting 
bekleed in stof kleur zwart, rugleuning in netwave kleur 
zwart, armleuningen bekleed met zachte kunststof kleur 
zwart, 2e keus lichte beschadigingen aan netwave stof

20 €

199 Sta/werktafel Vitra Ad Hoc ANTONIO CITTERIO (°1950) / 
VITRA, Sta/werktafel, model 'Ad Hoc Executive'. Periode 
2000. Houten blad met witte melamine afwerking. Poten in 
gepolijst aluminium, afmetingen: 2400 x 800 x 1050 mm (l x 
d x h), voorzien van direcite kabelgoot toegang, in zeer 

300 €
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goede staat

200 Statafel, volledig in hout met fineer afwerking kleur 
whitewash, afm. 2550 x 1000 x 1100 mm (l x d x h), 
vertonen lichte gebruikssporen

75 €

201 Ergonomische werkstoel BMA Axia Office, stervoet in 
kunststof kleur zwart uitgerust met standaard 
zwenkwielen, stoffering in X-treme stof kleur Nadir, in 
hoogte verstelbaar, zithoogte 570 - 720 mm, in hoogte 
verstelbare hoge rugleuning, in schuinte verstelbare 
rugleuning, instelbare zitdiepte, synchromechanisme met 
gewichtsinstelling, in hoogte verstelbare voetsteun, in 
goede staat!

De BMA Axia is een zeer degelijke en comfortabele 
bureaustoel met een perfecte ergonomie.

125 €

202 Ergonomische werkstoel BMA Axia Office, stervoet in 
kunststof kleur zwart uitgerust met standaard 
zwenkwielen, stoffering in X-treme stof kleur Nadir, in 
hoogte verstelbaar, zithoogte 570 - 720 mm, in hoogte 
verstelbare hoge rugleuning, in schuinte verstelbare 
rugleuning, instelbare zitdiepte, synchromechanisme met 
gewichtsinstelling, in hoogte verstelbare voetsteun, in 
goede staat!

De BMA Axia is een zeer degelijke en comfortabele 
bureaustoel met een perfecte ergonomie.

125 €

203 Ergonomische werkstoel Kinnarps 6000, stervoet in 
kunststof kleur zwart uitgerust met standaard 
zwenkwielen, bekleding in stof kelur blauwe, in hoogte 
verstelbaar, zithoogte 570 - 720 mm, in hoogte verstelbare
hoge rugleuning, in schuinte verstelbare rugleuning, 
instelbare zitdiepte, Kinnarps 6000 freefloat mechanisme 
met gewichtsinstelling, lichte gebruikssporen

100 €
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204 Hoge werkstoel ICF, stervoet in gepolijst aluminium 
voorzien van PHD wielen (ook geschikt voor delicate 
vloeren), frame in gepolijst aluminium, in hoogte 
verstelbare voetsteun, bekleding in netwave kleur zwart, 
redelijke staat

60 €

205 Hoge werkstoel ICF, stervoet in gepolijst aluminium 
voorzien van PHD wielen (ook geschikt voor delicate 
vloeren), frame in gepolijst aluminium, in hoogte 
verstelbare voetsteun, bekleding in netwave kleur zwart, 
redelijke staat

60 €

206 Hoge werkstoel ICF, stervoet in gepolijst aluminium 
voorzien van PHD wielen (ook geschikt voor delicate 
vloeren), frame in gepolijst aluminium, in hoogte 
verstelbare voetsteun, bekleding in netwave kleur zwart, 
redelijke staat

60 €

207 Hoge werkstoel ICF, stervoet in gepolijst aluminium 
voorzien van PHD wielen (ook geschikt voor delicate 
vloeren), frame in gepolijst aluminium, in hoogte 
verstelbare voetsteun, bekleding in netwave kleur zwart, 
redelijke staat

60 €
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208 Hoge werkstoel ICF, stervoet in gepolijst aluminium 
voorzien van PHD wielen (ook geschikt voor delicate 
vloeren), frame in gepolijst aluminium, in hoogte 
verstelbare voetsteun, bekleding in netwave kleur zwart, 
redelijke staat

60 €

209 Hoge werkstoel ICF, stervoet in gepolijst aluminium 
voorzien van PHD wielen (ook geschikt voor delicate 
vloeren), frame in gepolijst aluminium, in hoogte 
verstelbare voetsteun, bekleding in netwave kleur zwart, 
redelijke staat

60 €

210 Barkruk BULO TAB Chair by Alain Berteau 
Onderstel in chroom voorzien van viltglijders, bekleding 
categorie 2 afwasbaar kleur antraciet grijs, kuip gelakt kleur
leliewit, : 501 mm x D 607 mm x H 1060 mm, nieuwprijs 520 
€ excl. BTW, lichte schade aan hoekjes van bekleding

20 €

211 Barkruk BULO TAB Chair by Alain Berteau 
Onderstel in chroom voorzien van viltglijders, bekleding 
categorie 2 afwasbaar kleur antraciet grijs, kuip gelakt kleur
leliewit, : 501 mm x D 607 mm x H 1060 mm, nieuwprijs 520 
€ excl. BTW, lichte schade aan hoekjes van bekleding

20 €
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212 Barkruk BULO TAB Chair by Alain Berteau 
Onderstel in chroom voorzien van viltglijders, bekleding 
categorie 2 afwasbaar kleur antraciet grijs, kuip gelakt kleur
leliewit, : 501 mm x D 607 mm x H 1060 mm, nieuwprijs 520 
€ excl. BTW, lichte schade aan hoekjes van bekleding

20 €

213 2 stuks barkruk BULO TAB Chair by Alain Berteau 
Onderstel in chroom voorzien van viltglijders, bekleding 
categorie 2 afwasbaar kleur antraciet grijs, kuip gelakt kleur
leliewit, : 501 mm x D 607 mm x H 1060 mm, nieuwprijs 520 
€ excl. BTW, lichte schade aan hoekjes van bekleding

40 €

214 2 stuks barkruk BULO TAB Chair by Alain Berteau 
Onderstel in chroom voorzien van viltglijders, bekleding 
categorie 2 afwasbaar kleur antraciet grijs, kuip gelakt kleur
leliewit, : 501 mm x D 607 mm x H 1060 mm, nieuwprijs 520 
€ excl. BTW, lichte schade aan hoekjes van bekleding

40 €

215 4 stuks barkruk BULO TAB Chair by Alain Berteau 
Onderstel in chroom voorzien van viltglijders, bekleding 
categorie 2 afwasbaar kleur antraciet grijs, kuip gelakt kleur
leliewit, : 501 mm x D 607 mm x H 1060 mm, nieuwprijs 520 
€ excl. BTW, lichte schade aan hoekjes van bekleding

80 €
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216 4 stuks barkruk Mobitec, onderstel in donker hout, zitting 
en rugleuning bekleed met stof kleur beige, breedte: 480 
mm, diepte: 500 mm, zithoogte: 820 mm, bekleding 
chemisch gereinigd, in goede staat maar poten/onderstel 
vertonen hier en daar wat gebruikssporen

50 €

217 4 stuks barkruk Mobitec, onderstel in donker hout, zitting 
en rugleuning bekleed met stof kleur beige, breedte: 480 
mm, diepte: 500 mm, zithoogte: 820 mm, bekleding 
chemisch gereinigd, in goede staat maar poten/onderstel 
vertonen hier en daar wat gebruikssporen

50 €

218 4 stuks barkruk Mobitec, onderstel in donker hout, zitting 
en rugleuning bekleed met stof kleur beige, breedte: 480 
mm, diepte: 500 mm, zithoogte: 820 mm, bekleding 
chemisch gereinigd, in goede staat maar poten/onderstel 
vertonen hier en daar wat gebruikssporen

50 €

219 4 stuks barkruk Mobitec, onderstel in donker hout, zitting 
en rugleuning bekleed met stof kleur beige, breedte: 480 
mm, diepte: 500 mm, zithoogte: 820 mm, bekleding 
chemisch gereinigd, in goede staat maar poten/onderstel 
vertonen hier en daar wat gebruikssporen

50 €
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220 Vergader/statafel Steelcase, blad in melamine kleur beuk 
diameter 1100 mm, telescopisch in hoogte verstelbaar 
onderstel in metaal kleur zwart verstelbaar tussen 700 en 
1130 mm), kruisvoet voorzien van stelvoeten, in goede 
staat.

50 €

221 2 stuks barkruk Pedrali Kuadra, onderstel in metaal 
hoogglans verchroomd, eenschaals zitting in kunststof 
kleur wit, in goede staat maar zitschalen kunnen lichte 
gebruikssporen vertonen, zithoogte 800 mm

100 €

222 2 stuks barkruk Pedrali Kuadra, onderstel in metaal 
hoogglans verchroomd, eenschaals zitting in kunststof 
kleur wit, in goede staat maar zitschalen kunnen lichte 
gebruikssporen vertonen, zithoogte 800 mm

100 €

223 2 stuks barkruk Pedrali Kuadra, onderstel in metaal 
hoogglans verchroomd, eenschaals zitting in kunststof 
kleur wit, in goede staat maar zitschalen kunnen lichte 
gebruikssporen vertonen, zithoogte 800 mm

100 €
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224 5 stuks barkruk Magis Steelwoon Family, design by Ronan &
Erhwan Bouroullec, onderstel in hout, zitting in metaal 
kleur wit, zithoogte  780 mm, breedte 390 mm, diepte 300 
mm, nieuwprijs +/- 350 €/st., slechts lichte gebruikssporen

200 €

225 Hoekbureau GDB met ladenblok, onderstel in metaal kleur 
antraciet, werkblad in melamine kleur kers, voorzien van 
schaamschot en kabelgoot, links model (spiegelbeeld van 
foto), afm. 2000 x 1200 x 740 mm (l x d x h), ladenblok in 
hout met melamine afwerking kleur kers, in goede staat, 
enkel 1 strip van de poot ontbreekt (zie foto)

75 €

226 Hoekbureau GDB, volledig in hout met melamine afwerking
kleuren antraciet en kers, afm. 1800 x 1200 x 740 mm (l x  x 
h), LINKD model (zoals op foto), in redelijk goede staat

25 €

227 Ergonomische bureaustoel Giroflex 64, stervoet in 
aluminium kleur zwart voorzien van zachte PHD wielen, 
bekleding in stof kleur blauw, , in hoogte verstelbaar, in 
hoogte verstelbare rugleuning, instelbare zitdiepte, 
synchromechanisme met gewichtsinstelling, armleuningen
in kunststof kleur zwart, in zeer goede staat, technisch 
nagekeken en bekleding chemisch gereinigd, armleuningen
vertonen lichte gebruikssporen

60 €
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228 Ergonomische bureaustoel Steelcase Please, bekleding in 
stof kleur zwart, stervoet in metaal kleur alu voorzien van 
standaard zwenkwielen., in hoogte verstelbaar, in hoogte 
verstelbare tweedelige hoge rugleuning, synchroon 
mechaniek met gewichtsinstelling, instelbare zitdiepte, 
technisch nazicht en onderhoud gehad, technisch in goede 
staat, bekleding chemisch gereinigd, kleine beschadiging 
aan de stoffering aan de achterzijde van de stoel (zie foto) 
en lichte almene gebruikssporen

75 €

229 Ergonomische bureaustoel Steelcase Please, bekleding in 
stof kleur zwart, stervoet in metaal kleur alu voorzien van 
standaard zwenkwielen., in hoogte verstelbaar, in hoogte 
verstelbare tweedelige hoge rugleuning, synchroon 
mechaniek met gewichtsinstelling, instelbare zitdiepte, 
technisch nazicht en onderhoud gehad, technisch in goede 
staat, bekleding chemisch gereinigd, kleine beschadiging 
aan de stoffering aan de achterzijde van de stoel (zie foto) 
en lichte almene gebruikssporen

75 €

230 Ergonomische bureaustoel Steelcase Please, bekleding in 
stof kleur zwart, stervoet in metaal kleur alu voorzien van 
standaard zwenkwielen., in hoogte verstelbaar, in hoogte 
verstelbare tweedelige hoge rugleuning, synchroon 
mechaniek met gewichtsinstelling, instelbare zitdiepte, 
technisch nazicht en onderhoud gehad, technisch in goede 
staat, bekleding chemisch gereinigd, kleine beschadiging 
aan de stoffering aan de achterzijde van de stoel (zie foto) 
en lichte almene gebruikssporen

75 €

231 Ergonomische bureaustoel Steelcase Please, bekleding in 
stof kleur zwart, stervoet in metaal kleur alu voorzien van 
standaard zwenkwielen., in hoogte verstelbaar, in hoogte 
verstelbare tweedelige hoge rugleuning, synchroon 
mechaniek met gewichtsinstelling, instelbare zitdiepte, 
technisch nazicht en onderhoud gehad, technisch in goede 
staat, bekleding chemisch gereinigd, kleine beschadiging 
aan de stoffering aan de achterzijde van de stoel (zie foto) 
en lichte almene gebruikssporen

75 €
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232 Ergonomische bureaustoel Steelcase Please, bekleding in 
stof kleur zwart, stervoet in metaal kleur alu voorzien van 
standaard zwenkwielen., in hoogte verstelbaar, in hoogte 
verstelbare tweedelige hoge rugleuning, synchroon 
mechaniek met gewichtsinstelling, instelbare zitdiepte, 
technisch nazicht en onderhoud gehad, technisch in goede 
staat, bekleding chemisch gereinigd, kleine beschadiging 
aan de stoffering aan de achterzijde van de stoel (zie foto) 
en lichte almene gebruikssporen

75 €

233 Bureau BENE met ladenblok, onderstel in metaal kleur grijs,
werkblad in melamine kleur Havanna, ladenblok in metaal 
kleur grijs voorzien van 1 dossierlade + 1 gewone lade + 1 
pennenlade, in goede staat enkel zeer lichte 
gebruikssporen op het werkblad

100 €

234 Workbench Bene, bladen in melamine kleur wit, directe 
kabelgoot toegang mvb kleppen in melemine kleur lichte 
noot, in hoogte verstelbaar onderstel in metaal kleur zwart 
en aluminium uitgerust met kabelgoten, inclusief 
scheidingswanden in melamine kleur lichte noot, afm.  
4400 x 1800 mm, in zeer goede staat !!

400 €

235 Ergonomische bureaustoel Herman Miller Celle Cellular - 
De Herman Miller Celle Chair is ontworpen door Jerome 
Caruso. In steeds meer werkomgevingen gebruiken 
verschillende personen continu dezelfde stoelen. Hierbij is 
het fijn als je de stoel eenvoudig kunt aanpassen naar jouw 
lichaam. De Celle bureaustoel is daarom geschikt voor 
intensief gebruik. Naast dat deze stoel geschikt is voor 
verschillende omgevingen, is het ook een passende keuze 
voor diverse posturen. De Celle is ontworpen om 
ondersteuning te bieden en op een geschikte manier te 
reageren op verschillende delen van het lichaam.  Stervoet 
in kunststof kleur zwart voorzien van standaard 
zwenkwielen, zitting en rugleuning in kunststof kleur 
grafiet, synchro mechanisme met gewichtsinstelling, 
instelbare zitdiepte, in hoogte verstelbaar, in hoogte en 
diepte verstelbare lendesteun, 4 D armleuningen met soft 
pads, zeer recente stoelen, als nieuw !!! Nieuwprijs 800 € + 
BTW!!

275 €
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236 Ergonomische bureaustoel Herman Miller Celle Cellular - 
De Herman Miller Celle Chair is ontworpen door Jerome 
Caruso. In steeds meer werkomgevingen gebruiken 
verschillende personen continu dezelfde stoelen. Hierbij is 
het fijn als je de stoel eenvoudig kunt aanpassen naar jouw 
lichaam. De Celle bureaustoel is daarom geschikt voor 
intensief gebruik. Naast dat deze stoel geschikt is voor 
verschillende omgevingen, is het ook een passende keuze 
voor diverse posturen. De Celle is ontworpen om 
ondersteuning te bieden en op een geschikte manier te 
reageren op verschillende delen van het lichaam.  Stervoet 
in kunststof kleur zwart voorzien van standaard 
zwenkwielen, zitting en rugleuning in kunststof kleur 
grafiet, synchro mechanisme met gewichtsinstelling, 
instelbare zitdiepte, in hoogte verstelbaar, in hoogte en 
diepte verstelbare lendesteun, 4 D armleuningen met soft 
pads, zeer recente stoelen, als nieuw !!! Nieuwprijs 800 € + 
BTW!!

275 €

237 Ergonomische bureaustoel Herman Miller Celle Cellular - 
De Herman Miller Celle Chair is ontworpen door Jerome 
Caruso. In steeds meer werkomgevingen gebruiken 
verschillende personen continu dezelfde stoelen. Hierbij is 
het fijn als je de stoel eenvoudig kunt aanpassen naar jouw 
lichaam. De Celle bureaustoel is daarom geschikt voor 
intensief gebruik. Naast dat deze stoel geschikt is voor 
verschillende omgevingen, is het ook een passende keuze 
voor diverse posturen. De Celle is ontworpen om 
ondersteuning te bieden en op een geschikte manier te 
reageren op verschillende delen van het lichaam.  Stervoet 
in kunststof kleur zwart voorzien van standaard 
zwenkwielen, zitting en rugleuning in kunststof kleur 
grafiet, synchro mechanisme met gewichtsinstelling, 
instelbare zitdiepte, in hoogte verstelbaar, in hoogte en 
diepte verstelbare lendesteun, 4 D armleuningen met soft 
pads, zeer recente stoelen, als nieuw !!! Nieuwprijs 800 € + 
BTW!!

275 €

238 Workbench BULO H2O, in hoogte verstelbaar onderstel in 
massief aluminium, werkbladen in melamine kleur Beuk 
voorzien van 4 stuks elektrificatie, afm. 1600 x 1600 mm, in 
goede staat

250 €
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239 Rolluikkast Steelcase, frame in metaal kleur antraciet, 
rolluiken in kunststof kleur wit, uitgerust met 4 legplanken 
in metaal kleur antraciet, afm. 1980 x 1200 x 470 mm (h x b 
x d) lichte gebruikssporen mogelijk, sleutel kan ontbreken

90 €

240 Rolluikkast Steelcase, frame in metaal kleur antraciet, 
rolluiken in kunststof kleur wit, uitgerust met 4 legplanken 
in metaal kleur antraciet, afm. 1980 x 1200 x 470 mm (h x b 
x d) lichte gebruikssporen mogelijk, sleutel kan ontbreken

90 €

241 Rolluikkast Steelcase, frame in metaal kleur antraciet, 
rolluiken in kunststof kleur wit, uitgerust met 4 legplanken 
in metaal kleur antraciet, afm. 1980 x 1200 x 470 mm (h x b 
x d) lichte gebruikssporen mogelijk, sleutel kan ontbreken

90 €

242 Rolluikkast Steelcase, frame in metaal kleur antraciet, 
rolluiken in kunststof kleur wit, uitgerust met 4 legplanken 
in metaal kleur antraciet, afm. 1980 x 1200 x 470 mm (h x b 
x d) lichte gebruikssporen mogelijk, sleutel kan ontbreken

90 €
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243 Rolluikkast Steelcase, frame in metaal kleur antraciet, 
rolluiken in kunststof kleur wit, uitgerust met 4 legplanken 
in metaal kleur antraciet, afm. 1980 x 1200 x 470 mm (h x b 
x d) lichte gebruikssporen mogelijk, sleutel kan ontbreken

90 €

244 5 st. rolluikkast Steelcase, frame in metaal kleur antraciet, 
rolluiken in kunststof kleur wit, uitgerust met 4 legplanken 
in metaal kleur antraciet, afm. 1980 x 1200 x 470 mm (h x b 
x d) lichte gebruikssporen mogelijk, sleutel kan ontbreken

500 €

245 10 st. rolluikkast Steelcase, frame in metaal kleur antraciet,
rolluiken in kunststof kleur wit, uitgerust met 4 legplanken 
in metaal kleur antraciet, afm. 1980 x 1200 x 470 mm (h x b 
x d) lichte gebruikssporen mogelijk, sleutel kan ontbreken

1.000 €

246 2 stuks Modular wandlamp, architecturale verlichting van 
het Belgische designlabel Modular. Halogeen spotlamp 
volledig in aluminium, compleet met muurinbouw, in zeer 
goede staat

20 €

247 4 stuks Modular wandlamp, architecturale verlichting van 
het Belgische designlabel Modular. Halogeen spotlamp 
volledig in aluminium, compleet met muurinbouw, in zeer 
goede staat

40 €
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248 Monitorsteun Unifor met monitor Leonovo, steun in 
aluminium, in hoogte en diepte verstelbaar, arm hoogglans 
verchroomd, paalhoogte 300 mm, 360 graden roteerbaar, 
neigbaar en zwenkbaar, voorzien van universele bladklem +
monitor Leonovo Thinkvision

50 €

249 Monitorsteun Unifor met monitor Leonovo, steun in 
aluminium, in hoogte en diepte verstelbaar, arm hoogglans 
verchroomd, paalhoogte 300 mm, 360 graden roteerbaar, 
neigbaar en zwenkbaar, voorzien van universele bladklem +
monitor Leonovo Thinkvision

50 €

250 Monitorsteun Unifor met monitor Leonovo, steun in 
aluminium, in hoogte en diepte verstelbaar, arm hoogglans 
verchroomd, paalhoogte 300 mm, 360 graden roteerbaar, 
neigbaar en zwenkbaar, voorzien van universele bladklem +
monitor Leonovo Thinkvision

50 €

251 Businesslounge Orega Sablon rond hoekstuk, onderstel in 
metaal hoogglans verchroomd, zitting in leder kleur 
donkergrijs (antraciet), rugleuning bekleed met stof kleur 
paars, lengte: 750 mm, diepte: 750 mm, in zeer goede staat

25 €

252 Scheidingswand universeel, frame in aluminium kleur wit 
voorzien van universeelbeugels, bekleding in stof met 
motief kleuren wit/grijs/zwart, afm. 540 x 1400 mm (h x b), 
nieuw in verpakking

15 €

253 Scheidingswand universeel, frame in aluminium kleur wit 
voorzien van universeelbeugels, bekleding in stof met 
motief kleuren wit/grijs/zwart, afm. 540 x 1400 mm (h x b), 
nieuw in verpakking

15 €

254 Mobiel ladenblok GDB, lichaam in hout met melamine 
afwerking in de kleur ahorn, voorzien van 1 dossierlade + 1 
gewone lade, afm. 570 x 430 x 560 mm (d x b x h), in goede 
staat

20 €
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255 Mobiel ladenblok GDB, lichaam in hout met melamine 
afwerking in de kleur ahorn, voorzien van 1 dossierlade + 1 
gewone lade, afm. 570 x 430 x 560 mm (d x b x h), in goede 
staat

20 €

256 Mobiel ladenblok GDB, lichaam in hout met melamine 
afwerking in de kleur ahorn, voorzien van 1 dossierlade + 1 
gewone lade, afm. 570 x 430 x 560 mm (d x b x h), in goede 
staat

20 €

257 Mobiel ladenblok GDB, lichaam in hout met melamine 
afwerking in de kleur ahorn, voorzien van 1 dossierlade + 1 
gewone lade, afm. 570 x 430 x 560 mm (d x b x h), in goede 
staat

20 €

258 Mobiel ladenblok GDB, lichaam in hout met melamine 
afwerking in de kleur ahorn, voorzien van 1 dossierlade + 1 
gewone lade, afm. 570 x 430 x 560 mm (d x b x h), in goede 
staat

20 €

259 Bureaulamp in metaal kleur alu met afwerking in hout kleur 
esdoorn, halogeen verlichting, voorzien van transfo

5 €

260 Bureaulamp in metaal kleur alu met afwerking in hout kleur 
esdoorn, halogeen verlichting, voorzien van transfo

5 €

261 Bureaulamp, verzwaarde voet in kunststof kleur alu, 
flexibele stang in metaal kleur alu, kap in kunststof kleur 
zwart, verstelbaar in hoogte, buigbaar, draaibaar, werkend 
en in goede staat

15 €

262 Bureaulamp Unilux, halogeenlamp, volledig zwart 10 €
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263 Bureaulamp Unilux, halogeenlamp, volledig zwart 10 €

264 Klaptafel , onderstel in metaal hoogglans verchroomd 
voorzien van fixeerbare zachte wielen (ook geschikt voor 
delicate vloer), werkblad in melamine kleur wit, zijkant van 
het blad in gelamineerd hout, afm. 1400 x 800, zeer lichte 
gebruikssporen mogelijk maar over het algemeen in goede 
staat

60 €

265 Klaptafel , onderstel in metaal hoogglans verchroomd 
voorzien van fixeerbare zachte wielen (ook geschikt voor 
delicate vloer), werkblad in melamine kleur wit, zijkant van 
het blad in gelamineerd hout, afm. 1400 x 800, zeer lichte 
gebruikssporen mogelijk maar over het algemeen in goede 
staat

60 €

266 Klaptafel , onderstel in metaal hoogglans verchroomd 
voorzien van fixeerbare zachte wielen (ook geschikt voor 
delicate vloer), werkblad in melamine kleur wit, zijkant van 
het blad in gelamineerd hout, afm. 1400 x 800, zeer lichte 
gebruikssporen mogelijk maar over het algemeen in goede 
staat

60 €

267 Klaptafel , onderstel in metaal hoogglans verchroomd 
voorzien van fixeerbare zachte wielen (ook geschikt voor 
delicate vloer), werkblad in melamine kleur wit, zijkant van 
het blad in gelamineerd hout, afm. 1400 x 800, zeer lichte 
gebruikssporen mogelijk maar over het algemeen in goede 
staat

60 €

268 Klaptafel , onderstel in metaal hoogglans verchroomd 
voorzien van fixeerbare zachte wielen (ook geschikt voor 
delicate vloer), werkblad in melamine kleur wit, zijkant van 
het blad in gelamineerd hout, afm. 1400 x 800, zeer lichte 
gebruikssporen mogelijk maar over het algemeen in goede 
staat

60 €
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269 Klaptafel , onderstel in metaal hoogglans verchroomd 
voorzien van fixeerbare zachte wielen (ook geschikt voor 
delicate vloer), werkblad in melamine kleur wit, zijkant van 
het blad in gelamineerd hout, afm. 1400 x 800, zeer lichte 
gebruikssporen mogelijk maar over het algemeen in goede 
staat

60 €

270 Klaptafel , onderstel in metaal hoogglans verchroomd 
voorzien van fixeerbare zachte wielen (ook geschikt voor 
delicate vloer), werkblad in melamine kleur wit, zijkant van 
het blad in gelamineerd hout, afm. 1400 x 800, zeer lichte 
gebruikssporen mogelijk maar over het algemeen in goede 
staat

60 €

271 Klaptafel , onderstel in metaal hoogglans verchroomd 
voorzien van fixeerbare zachte wielen (ook geschikt voor 
delicate vloer), werkblad in melamine kleur wit, zijkant van 
het blad in gelamineerd hout, afm. 1400 x 800, zeer lichte 
gebruikssporen mogelijk maar over het algemeen in goede 
staat

60 €

272 Klaptafel , onderstel in metaal hoogglans verchroomd 
voorzien van fixeerbare zachte wielen (ook geschikt voor 
delicate vloer), werkblad in melamine kleur wit, zijkant van 
het blad in gelamineerd hout, afm. 1400 x 800, zeer lichte 
gebruikssporen mogelijk maar over het algemeen in goede 
staat

60 €

273 Bureautafel Kinnarps, onderstel in metaal kleur antraciet 
grijs poten in hoogte verstelbaar (62-82 cm), blad in 
melamine kleur beuk, afm. 1800 x 800 mm (l x d), in goede 
staat

30 €

274 Bureautafel Kinnarps, onderstel in metaal kleur antraciet 
grijs poten in hoogte verstelbaar (62-82 cm), blad in 
melamine kleur beuk, afm. 1800 x 800 mm (l x d), in goede 
staat

30 €
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275 Bureautafel Werndl, in hoogte verstelbaar onderstel in 
metaal kleur antraciet, blad in melamine kleur lichte Eik, 
afm. 1800 x 900 mm (l x d), in goede staat

30 €

276 Slingerbureau Werndl, werkblad in melamine kleur kers, 
met slinger in hoogte verstelbaar (620 - 820 mm) onderstel
in metaal kleur antraciet met alu accenten, afm. 1800 x 
1000 mm (l x d), in goede staat

80 €

277 Slingerbureau Werndl, werkblad in melamine kleur kers, 
met slinger in hoogte verstelbaar (620 - 820 mm) onderstel
in metaal kleur antraciet met alu accenten, afm. 1800 x 
1000 mm (l x d), in goede staat

80 €

278 Slingerbureau Werndl, werkblad in melamine kleur kers, 
met slinger in hoogte verstelbaar (620 - 820 mm) onderstel
in metaal kleur antraciet met alu accenten, afm. 1800 x 
1000 mm (l x d), in goede staat

80 €

279 Slingerbureau Werndl, werkblad in melamine kleur kers, 
met slinger in hoogte verstelbaar (620 - 820 mm) onderstel
in metaal kleur antraciet met alu accenten, afm. 1800 x 
1000 mm (l x d), in goede staat

80 €

280 Ergonomische bureaustoel Steelcase Think, bekleding in 
stof kleur rood, stervoet in metaal kleur alu voorzien van 
standaard zwenkwielen, in hoogte verstelbaar, 
synchromechanisme met gewichtsinstelling, verstelbare 
zitdiepte, in hoogte verstelbare lendesteun, 4D 
armleuningen, technisch nazicht gehad en bekleding 
chemisch gereinigd, in goede staat enkel kleine 
beschadigingen aan de puntjes van de bekleding aan de 
achterzijde stoel (zie foto's)

60 €
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281 Ergonomische bureaustoel Steelcase Think, bekleding in 
stof kleur rood, stervoet in metaal kleur alu voorzien van 
standaard zwenkwielen, in hoogte verstelbaar, 
synchromechanisme met gewichtsinstelling, verstelbare 
zitdiepte, in hoogte verstelbare lendesteun, 4D 
armleuningen, technisch nazicht gehad en bekleding 
chemisch gereinigd, in goede staat enkel kleine 
beschadigingen aan de puntjes van de bekleding aan de 
achterzijde stoel (zie foto's)

60 €

282 Ergonomische bureaustoel Steelcase Leap, bekleding in 
stof kleur blauw met zwart motief, stervoet in kunststof 
kleur zwart voorzien van standaard zwenkwielen, 
neigverstelling, synchromechnisme met 
gewichtsinstelling, verstelbare zitdiepte, 4 D 
armleuningen, technisch nazicht gehad, bekleding 
chemisch gereiningd, goede staat maar lichte 
gebruikssporen zijn mogelijk.

80 €

283 Ergonomische bureaustoel Steelcase Leap, bekleding in 
stof kleur blauw met zwart motief, stervoet in kunststof 
kleur zwart voorzien van standaard zwenkwielen, 
neigverstelling, synchromechnisme met 
gewichtsinstelling, verstelbare zitdiepte, 4 D 
armleuningen, technisch nazicht gehad, bekleding 
chemisch gereiningd, goede staat maar lichte 
gebruikssporen zijn mogelijk.

80 €

284 Ergonomische bureaustoel Steelcase Leap, bekleding in 
stof kleur blauw met zwart motief, stervoet in kunststof 
kleur zwart voorzien van standaard zwenkwielen, 
neigverstelling, synchromechnisme met 
gewichtsinstelling, verstelbare zitdiepte, 4 D 
armleuningen, technisch nazicht gehad, bekleding 
chemisch gereiningd, goede staat maar lichte 
gebruikssporen zijn mogelijk.

80 €
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285 Ergonomische bureaustoel Steelcase Leap, bekleding in 
stof kleur groen met zwart motief, stervoet in kunststof 
kleur zwart voorzien van standaard zwenkwielen, 
neigverstelling, synchromechnisme met 
gewichtsinstelling, verstelbare zitdiepte, 4 D 
armleuningen, technisch nazicht gehad, bekleding 
chemisch gereiningd, goede staat maar lichte 
gebruikssporen zijn mogelijk.

80 €

286 Ergonomische bureaustoel Steelcase Leap, bekleding in 
stof kleur groen met zwart motief, stervoet in kunststof 
kleur zwart voorzien van standaard zwenkwielen, 
neigverstelling, synchromechnisme met 
gewichtsinstelling, verstelbare zitdiepte, 4 D 
armleuningen, technisch nazicht gehad, bekleding 
chemisch gereiningd, goede staat maar lichte 
gebruikssporen zijn mogelijk.

80 €

287 Ergonomische bureaustoel Steelcase Leap, bekleding in 
stof kleur groen met zwart motief, stervoet in kunststof 
kleur zwart voorzien van standaard zwenkwielen, 
neigverstelling, synchromechnisme met 
gewichtsinstelling, verstelbare zitdiepte, 4 D 
armleuningen, technisch nazicht gehad, bekleding 
chemisch gereiningd, goede staat maar lichte 
gebruikssporen zijn mogelijk.

80 €

288 Ergonomische bureaustoel SEDUS, bekleding in stof kleur 
zwart, stervoet in metaal kleur alu voorzien van PHD 
zwenkwielen, in hoogte verstelbaar, synchromechanisme 
met gewichtsinstelling, in hoogte verstelbare lendesteun, 
armleuningen in kunststof kleur zwart, technisch nazicht 
en bekleding chemisch gereinigd, goede staat

50 €
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289 Ergonomische bureaustoel SEDUS, bekleding in stof kleur 
zwart, stervoet in metaal kleur zwart voorzien van PHD 
zwenkwielen, in hoogte verstelbaar, synchromechanisme 
met gewichtsinstelling, in hoogte verstelbare lendesteun, 
technisch nazicht en bekleding chemisch gereinigd, goede 
staat

30 €

290 Ergonomische bureaustoel SEDUS, bekleding in stof kleur 
zwart, stervoet in metaal kleur zwart voorzien van PHD 
zwenkwielen, in hoogte verstelbaar, synchromechanisme 
met gewichtsinstelling, in hoogte verstelbare lendesteun, 
technisch nazicht en bekleding chemisch gereinigd, goede 
staat

30 €

291 Design Bureaustoel Wilkhan Modus swivel chair, bekleding 
in bruin leder, stervoet in metaal hoogglans verchroomd 
met standaard zwenkwielen, pomp met chrome afwerking, 
hoogte verstelbaar, sychchromechanisme met 
gewichtsinstelling, armleuningen in kunststof kleur zwart, 
nieuwprijs +/- 2000 €, in goede staat

75 €

292 Design Bureaustoel Wilkhan Modus swivel chair, bekleding 
in bruin leder, stervoet in metaal hoogglans verchroomd 
met standaard zwenkwielen, pomp met chrome afwerking, 
hoogte verstelbaar, sychchromechanisme met 
gewichtsinstelling, armleuningen in kunststof kleur zwart, 
nieuwprijs +/- 2000 €, in goede staat

75 €

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, België | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 63



293 Design Bureaustoel Wilkhan Modus swivel chair, bekleding 
in bruin leder, stervoet in metaal hoogglans verchroomd 
met standaard zwenkwielen, pomp met chrome afwerking, 
hoogte verstelbaar, sychchromechanisme met 
gewichtsinstelling, armleuningen in kunststof kleur zwart, 
nieuwprijs +/- 2000 €, in goede staat

75 €

294 Design Bureaustoel Wilkhan Modus swivel chair, bekleding 
in bruin leder, stervoet in metaal hoogglans verchroomd 
met standaard zwenkwielen, pomp met chrome afwerking, 
hoogte verstelbaar, sychchromechanisme met 
gewichtsinstelling, armleuningen in kunststof kleur zwart, 
nieuwprijs +/- 2000 €, in goede staat

75 €

295 Design lounge zetel, bekleding in bruin en beige kunstleder,
hoekelement, afm. 750 x 700 x 800 (d x b x h), in goede 
staat

50 €

296 Design lounge zetel, bekleding in bruin en beige kunstleder,
hoekelement, afm. 750 x 700 x 800 (d x b x h), in goede 
staat

50 €

297 Design lounge zetel, bekleding in bruin en beige kunstleder,
hoekelement, afm. 750 x 700 x 800 (d x b x h), in goede 
staat

50 €

298 Design lounge zetel, bekleding in bruin en beige kunstleder,
hoekelement, afm. 750 x 700 x 800 (d x b x h), in goede 
staat maar klein beschadiging van het leder (zie foto)

20 €
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299 Design garderobe kapstok, volledig in metaal kleur grijs, 10 
st. kapstokken in metaal hoogglans verschroomd, afm. 
1800 x 800 x 400 mm (h x b  x d), in goede staat

80 €

300 Dossierkast GDB, open kast volledig in hout met melamine 
afwerking kleur esdoorn, afm. 1950 x 1000 x 430 mm (h x b 
x d), in goede staat

40 €

301 Rolluikkast Steelcase, volledig houten kast afgewerkt met 
melamine kleur noot, rolluiken in PVC kleur alu, 4 
legplanken in metaal kleur zwart, afmetingen 2220 x 1200 x 
420 mm (h x b x d), in goede staat

100 €

302 Vergadertafel Ahrend Mehes, werkblad in melamine kleur 
grijs, onderstel in aluminium kleur zwart, afm. 1400 x 900 x 
740 mm (l x d x h)

30 €
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303 Vergadertafel Ahrend Mehes, werkblad in melamine kleur 
grijs voorzien van elektrificatie, onderstel in aluminium 
kleur zwart, afm. 1600 x 1000 x 740 mm (l x d x h)

80 €

304 2 st. bezoekersstoel Vitra Visavis rood/wit, onderstel in 
metaal mat verchroomd, zitting bekleed in rode vuur 
vertragende en slijtvaste stof , rugleuning in melkwitte 
kunststof, armsteunen afgewerkt met kunststof opleg, 
zeer representatieve en luxe bezoekersstoel, in zeer goede
staat, bekleding chemisch gereinigd

60 €

305 4 st. bezoekersstoel Vitra Visavis rood/wit, onderstel in 
metaal mat verchroomd, zitting bekleed in rode vuur 
vertragende en slijtvaste stof , rugleuning in melkwitte 
kunststof, armsteunen afgewerkt met kunststof opleg, 
zeer representatieve en luxe bezoekersstoel, in zeer goede
staat, bekleding chemisch gereinigd

120 €

306 4 st. bezoekersstoel Vitra Visavis rood/wit, onderstel in 
metaal mat verchroomd, zitting bekleed in rode vuur 
vertragende en slijtvaste stof , rugleuning in melkwitte 
kunststof, armsteunen afgewerkt met kunststof opleg, 
zeer representatieve en luxe bezoekersstoel, in zeer goede
staat, bekleding chemisch gereinigd

120 €
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307 6 st. bezoekersstoel Vitra Visavis rood/wit, onderstel in 
metaal mat verchroomd, zitting bekleed in rode vuur 
vertragende en slijtvaste stof , rugleuning in melkwitte 
kunststof, armsteunen afgewerkt met kunststof opleg, 
zeer representatieve en luxe bezoekersstoel, in zeer goede
staat, bekleding chemisch gereinigd

180 €

308 Ergonomische design bureaustoel Herman Miller Aeron 
type B - De Herman Miller Aeron bureaustoel is ontworpen 
door Bill Stumpf & Don Chadwick. Deze bureaustoel zorgde
voor een revolutie toen hij op de markt verscheen. De 
Herman Miller Aeron had namelijk geen kussens zoals 
gebruikelijk, maar een ventilerende netbespanning. Deze 
bureaustoel is een van de beste ergonomische 
bureaustoelen die op dit moment verkrijgbaar is. De stoel 
is maat B, de meest voorkomende maat en is geschikt voor 
iedereen van normale lengte. In goede staat enkel lichte 
gebruikssporen

250 €

309 Ergonomische design bureaustoel Herman Miller Aeron 
type B - De Herman Miller Aeron bureaustoel is ontworpen 
door Bill Stumpf & Don Chadwick. Deze bureaustoel zorgde
voor een revolutie toen hij op de markt verscheen. De 
Herman Miller Aeron had namelijk geen kussens zoals 
gebruikelijk, maar een ventilerende netbespanning. Deze 
bureaustoel is een van de beste ergonomische 
bureaustoelen die op dit moment verkrijgbaar is. De stoel 
is maat B, de meest voorkomende maat en is geschikt voor 
iedereen van normale lengte. In goede staat enkel lichte 
gebruikssporen

250 €
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310 Ergonomische design bureaustoel Herman Miller Aeron 
type B - De Herman Miller Aeron bureaustoel is ontworpen 
door Bill Stumpf & Don Chadwick. Deze bureaustoel zorgde
voor een revolutie toen hij op de markt verscheen. De 
Herman Miller Aeron had namelijk geen kussens zoals 
gebruikelijk, maar een ventilerende netbespanning. Deze 
bureaustoel is een van de beste ergonomische 
bureaustoelen die op dit moment verkrijgbaar is. De stoel 
is maat B, de meest voorkomende maat en is geschikt voor 
iedereen van normale lengte. De mechaniek van de stoel is 
in functionerende staat, de rest van de stoel vertoont 
gebruikssporen (restauratieproject)

50 €

311 Ergonomische design bureaustoel Herman Miller Aeron 
type B - De Herman Miller Aeron bureaustoel is ontworpen 
door Bill Stumpf & Don Chadwick. Deze bureaustoel zorgde
voor een revolutie toen hij op de markt verscheen. De 
Herman Miller Aeron had namelijk geen kussens zoals 
gebruikelijk, maar een ventilerende netbespanning. Deze 
bureaustoel is een van de beste ergonomische 
bureaustoelen die op dit moment verkrijgbaar is. De stoel 
is maat B, de meest voorkomende maat en is geschikt voor 
iedereen van normale lengte. De mechaniek van de stoel is 
in functionerende staat, de rest van de stoel vertoont 
gebruikssporen (restauratieproject)

50 €

312 Ergonomische design bureaustoel Herman Miller Aeron 
type B - De Herman Miller Aeron bureaustoel is ontworpen 
door Bill Stumpf & Don Chadwick. Deze bureaustoel zorgde
voor een revolutie toen hij op de markt verscheen. De 
Herman Miller Aeron had namelijk geen kussens zoals 
gebruikelijk, maar een ventilerende netbespanning. Deze 
bureaustoel is een van de beste ergonomische 
bureaustoelen die op dit moment verkrijgbaar is. De stoel 
is maat B, de meest voorkomende maat en is geschikt voor 
iedereen van normale lengte. De mechaniek van de stoel is 
in functionerende staat, de rest van de stoel vertoont 
gebruikssporen (restauratieproject)

50 €
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313 Transport/plateaukar, frame in metaal kleur blauw 
voorzien van kunststof fixeerbare wielen kleur wit, plateau 
in multiplex, afm. 1350 x 750 x 1000 (l x b x h)

30 €

314 Transport/plateaukar, frame in metaal kleur blauw 
voorzien van kunststof fixeerbare wielen kleur wit, plateau 
in multiplex, afm. 1350 x 750 x 1000 (l x b x h)

30 €

315 Transport/plateaukar, frame in metaal kleur blauw 
voorzien van kunststof fixeerbare wielen kleur wit, plateau 
in multiplex, afm. 1350 x 750 x 1000 (l x b x h)

30 €

316 Transport/plateaukar, frame in metaal kleur blauw 
voorzien van kunststof fixeerbare wielen kleur wit, plateau 
in multiplex, afm. 1350 x 750 x 1000 (l x b x h)

30 €

317 Transport/plateaukar, frame in metaal kleur blauw 
voorzien van kunststof fixeerbare wielen kleur wit, plateau 
in multiplex, afm. 1350 x 750 x 1000 (l x b x h)

30 €

318 Mobiele scheidingwand, frame in metaal kleur grijs 
voorzien van fixeerbare wielen, bekleding in stof kleur grijs, 
afm. 1700 x 1200 mm (h x b), in goede staat

40 €
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319 Mobiele scheidingwand, frame in metaal kleur grijs 
voorzien van fixeerbare wielen, bekleding in stof kleur grijs, 
afm. 1700 x 1200 mm (h x b), in goede staat

40 €

320 Ladenblok BULO H2O, volledig in hout met melamine 
afwerking kleur alu-decor, niet voorzien van wielen, 3 
gewone lades met BULOSAFE codeslot, afm. 800 x 450 x 
550 mm (d x b x h), in goede staat enkel kleine beschadiging
aan hoekje (zie foto)

30 €

321 Ladenblok BULO FLEX volledig in hout met melamine 
afwerking kleur antraciet, top en voorkanten lades in 
volkern kleur antraciet,, 3 gewone lades met BULOSAFE 
codeslot, afm. 800 x 450 x 550 mm (d x b x h), in goede 
staat

50 €

322 Ladenblok BULO FLEX volledig in hout met melamine 
afwerking kleur ivoor, top en voorkanten lades in volkern 
kleur volkern,, 1 gewone lade + 1 dossierlade, BULOSAFE 
codeslot defect, afm. 800 x 450 x 550 mm (d x b x h), in 
goede staat

30 €

323 Maatwerk boekenrek, volledig in MDF met melamine 
afwerking kleur antraciet, afm. 3370 x 800 x 350 mm (l x h x 
d), in goede staat, achterzijde voorzien van zwaar 
hangsysteem om tegen de muur te bevestigen

50 €

324 Vergadertafel Haworth, blad diam. 1400 mm in melamine 
kleur moeraseik, verzwaarde centrale poot in metaal kleur 
alu, hoogte 740 mm, in goede staat

100 €
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325 Vergadertafel BULO H2O, in hoogte verstelbaar onderstel 
in massief aluminium, blad in houtfineer kleur kers, afm. 
1300 x 1300, in zeer goede staat maar werkblad vertoont 
lichte gebruikssporen, kan geschuurd en opnieuw 
gevernist worden

100 €

326 Kapstok volledig in metaal kleur antraciet,voorzien van 4 
grote jashaken en parapluhouder met lekbak

15 €

327 Mobiele tafel, onderstel in metaal kleur alu voorzien van 
fixeerbare wielen, blad in melamine kleur wit, afm. 1400 x 
800 x 740 mm (l x  x h)in goede staat

30 €

328 Mobiele tafel, onderstel in metaal kleur alu voorzien van 
fixeerbare wielen, blad in melamine kleur wit, afm. 1400 x 
800 x 740 mm (l x  x h)in goede staat

30 €

329 Bureautafel Steelcase, onderstel in metaal kleur antraciet, 
werkblad in melamine kleur noot, afm. 1600 x 800 x 740 
mm (l x d x h), in goede staat

30 €

330 Ontvangstzetel Bulvano (BULO), onderstel in hout kleur 
esdoorn, 2 zits bank in leder kleur zwart, afm. 2000 x 700 x 
750 mm (l x d x h), zithoogte 460 mm, in zeer goede staat

200 €
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331 Ontvangstzetel Bulvano (BULO), onderstel in hout kleur 
esdoorn, 2 x 1 zits zetelsin leder kleur zwart, afm. 2000 x 
700 x 750 mm (l x d x h), zithoogte 460 mm, in zeer goede 
staat

200 €

332 Salontafel, pootjes in metaal kleur zwart voorzien van 
stelvoetjes, blad in glas, afm. 650 x 650 x 450 mm (l x d x h), 
in goede staat

20 €

333 Bijzettafel, volledig in hout met melamine kleur wit, 
wieltjes, afm. 500 x 500 x 450 mm, redelijk goede staat

5 €
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