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Item Omschrijving Openingsbod

1 5- delige loungeset 
Aantal: 1
Merk: Vonato
Productnaam: Loungeset
Type: SHOWROOM1
Model: 5-delig
Kleur: Zwart wicker met donker grijze kussens
Afmeting 5 delige set:
1* 2 persoons zitbank: 1400x800x650mm
2* Losse fauteuils: 800x800x650mm
1* Salontafel: 1200x600x430mm - Helder glazen tafelblad 
5mm
1* Bijzettafel: 450x450x700mm - Helder glazen tafelblad 
5mm

Frame: gepoedercoat aluminium frame - garandeert een 
lange levensduur
Voorzien van: Waterafstotende kussens - weerbestendig 
vlechtwerk

Dit product was voorheen een showroommodel. De 
producten zijn nieuw.

695 €

2 3- delige loungeset
Aantal: 1
Merk: Vonato
Productnaam: Loungeset
Type: SHOWROOM2
Model: 3-delig
Kleur: Bruin wicker met een wit frame, zandkleurige 
kussens
Afmeting 3 delige set:
1* Loveseat: 1360x760x1150mm
1* Salontafel: 1000x600x400mm - Helder glazen tafelblad 
5mm
1* Bijzettafel: 450x450x700mm

Frame: gepoedercoat aluminium frame - garandeert een 
lange levensduur
Voorzien van: Waterafstotende kussens - weerbestendig 
vlechtwerk

145 €
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De producten zijn nieuw maar waren voorheen een 
showroommodel. De loveseat heeft een lichte 
beschadiging aan één van de poten (zie foto).

3 10- delige loungeset
Aantal: 1
Merk: Vonato
Productnaam: Loungeset
Type: SHOWROOM3
Model: 10-delig
Kleur: Zwart wicker met crèmekleurige kussens
Afmeting 10 delige set:
3* 2 persoons zitbank: 1400x800x650mm
2* Fauteuil: 940x820x670mm
2* Middendeel: 700x820x670mm
1* Salontafel: 1200x600x430mm - Helder glazen tafelblad 
5MM
2* Bijzettafel: 450x450x700mm - Helder glazen tafelblad 
5MM

Frame: gepoedercoat aluminium frame - garandeert een 
lange levensduur
Voorzien van: Waterafstotende kussens - weerbestendig 
vlechtwerk

Dit product was voorheen een showroommodel. De 
producten zijn nieuw.

1.195 €

4 5- delige loungeset 
Aantal: 1
Merk: Vonato
Productnaam: Loungeset
Type: SHOWROOM4
Model: 5-delig
Kleur: Zwart wicker met donkerblauwe kussens
Afmeting 5 delige set:
2* 2 persoons zitbank: 1400x800x650mm
1* 3 persoons zitbank: 2000x850x650mm
1* Salontafel: 1200x600x430mm - Helder glazen tafelblad 
5mm
1* Bijzettafel: 450x450x700mm - Helder glazen tafelblad 
5mm

795 €
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Frame: gepoedercoat aluminium frame - garandeert een 
lange levensduur
Voorzien van: Waterafstotende kussens - weerbestendig 
vlechtwerk

Dit product was voorheen een showroommodel. De 
producten zijn nieuw.

5 4- delige loungeset
Aantal: 1
Merk: Vonato
Productnaam: Loungeset
Type: SHOWROOM5
Model: 4-delig
Kleur: Bruin wicker met lichtbruine kussens
Afmeting 4 delige set:
1* Loveseat: 1150x670x980mm
2* Losse fauteuils: 650x670x980mm (Verstelbaar tot 
ligstoel)
1* Bijzettafel: 450x450x500mm - Helder glazen tafelblad 
5mm

Frame: gepoedercoat aluminium frame - garandeert een 
lange levensduur
Voorzien van: Waterafstotende kussens - weerbestendig 
vlechtwerk

Dit product was voorheen een showroommodel. De 
producten zijn nieuw.

495 €

6 3- delige loungeset
Aantal: 1
Merk: Vonato
Productnaam: Loungeset
Type: SHOWROOM6
Model: 3-delig
Kleur: Zwart wicker met crèmekleurige kussens
Afmeting 3 delige set:
3* 2 persoons zitbank: 1400x800x650mm

Frame: gepoedercoat aluminium frame - garandeert een 
lange levensduur

395 €
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Voorzien van: Waterafstotende kussens - weerbestendig 
vlechtwerk

Dit product was voorheen een showroommodel. De 
producten zijn nieuw.

7 1- delige loungeset
Aantal: 1
Merk: Vonato
Productnaam: Loungeset
Type: SHOWROOM7
Model: 1-delig
Kleur: Crèmekleurig wicker met donkergrijze kussens
Afmeting 1 delige set:
1* 4 persoons bank: 2460x800x660mm

Frame: gepoedercoat aluminium frame - garandeert een 
lange levensduur
Voorzien van: Waterafstotende kussens - weerbestendig 
vlechtwerk

Dit product was voorheen een showroommodel. De 
producten zijn nieuw.

125 €

8 3- delige loungeset
Aantal: 1
Merk: Vonato
Productnaam: Loungeset
Type: SHOWROOM8
Model: 3-delig
Kleur: Zwart wicker met crèmekleurige kussens
Afmeting 3 delige set:
1* Losse fauteuils: 800x800x650mm
1* 3 persoons zitbank: 2000x800x650mm
1* Salontafel: 1200x600x430mm - Helder glazen tafelblad 
5mm

Frame: gepoedercoat aluminium frame - garandeert een 
lange levensduur
Voorzien van: Waterafstotende kussens - weerbestendig 
vlechtwerk

Dit product was voorheen een showroommodel. De 

195 €
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producten zijn nieuw.

9 3- delige loungeset
Aantal: 1
Merk: Vonato
Productnaam: Loungeset
Type: SHOWROOM9
Model: 3-delig
Kleur: Zwart wicker met crèmekleurige kussens
Afmeting 3 delige set:
1* 3 persoons zitbank: 2000x800x650mm
1* Losse fauteuils: 800x800x650mm
1* Verlengstuk fauteuil: 800x800x325mm
1* Salontafel: 1200x600x430mm - Helder glazen tafelblad 
5mm

Frame: gepoedercoat aluminium frame - garandeert een 
lange levensduur
Voorzien van: Waterafstotende kussens - weerbestendig 
vlechtwerk

Dit product was voorheen een showroommodel. De 
producten zijn nieuw.

225 €

10 1- delige loungeset
Aantal: 1
Merk: Vonato
Productnaam: Ligbed
Type: SHOWROOM10
Model: 1-delig
Kleur: Groen wicker met een lichtgrijs kussen
Afmeting 1 delige set:
1* Ligbed: 210x760x300mm

Frame: gepoedercoat aluminium frame - garandeert een 
lange levensduur
Voorzien van: Waterafstotende kussens - weerbestendig 
vlechtwerk

Dit product was voorheen een showroommodel. De 
producten zijn nieuw.

145 €

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, België | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 6



11 3- delige loungeset
Aantal: 1
Merk: Vonato
Productnaam: Vonato
Type: SHOWROOM11
Model: 3-delig
Kleur: Zwart wicker met crèmekleurige kussens
Afmeting 3 delige set:
1* 3 persoons zitbank: 2000x800x650mm
1* Losse fauteuils: 800x800x650mm
1* Verlengstuk fauteuil: 800x800x325mm
1* Salontafel: 1200x600x430mm - Helder glazen tafelblad 
5mm

Frame: gepoedercoat aluminium frame - garandeert een 
lange levensduur
Voorzien van: Waterafstotende kussens - weerbestendig 
vlechtwerk

Dit product was voorheen een showroommodel. De 
producten zijn nieuw.

225 €

12 5- delige loungeset 
Aantal: 1
Merk: Vonato
Productnaam: Loungeset
Type: SHOWROOM12
Model: 5-delig
Kleur: Bruin wicker met crèmekleurige kussens
Afmeting 5 delige set:
1* 2 persoons zitbank: 1400x800x650mm (met aan 1 kant 
een armleuning)
1* 3 persoons zitbank: 2000x800x650mm (met 2 
armleuningen)
1* Salontafel: 1200x600x430mm - Helder glazen tafelblad 
5mm
2* Bijzettafel: 400x400x400mm

Frame: gepoedercoat aluminium frame - garandeert een 
lange levensduur
Voorzien van: Waterafstotende kussens - weerbestendig 
vlechtwerk

Dit product was voorheen een showroommodel. De 

195 €
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producten zijn nieuw.

13 3- delige loungeset
Aantal: 1
Merk: Vonato
Productnaam: Loungeset
Type: SHOWROOM13
Model: 3-delig
Kleur: Wit wicker met donkerblauwe kussens
Afmeting 3 delige set:
2* Losse fauteuils: 800x800x650mm
1* Verlengstuk fauteuil: 800x800x325mm

Frame: gepoedercoat aluminium frame - garandeert een 
lange levensduur
Voorzien van: Waterafstotende kussens - weerbestendig 
vlechtwerk

De producten zijn nieuw maar waren voorheen een 
showroommodel. Één van de stoelen heeft een zwart 
krasje op de armleuning.

125 €

14 2- delige loungeset
Aantal: 1
Merk: Vonato
Productnaam: Loungeset
Type: SHOWROOM14
Model: 2-delig
Kleur: Zwarte wicker met creme kleurige kussens
Afmeting 2 delige set:
2* Driehoekige éénpersoons stoelen: 430x800x700mm

Frame: gepoedercoat aluminium frame - garandeert een 
lange levensduur
Voorzien van: Waterafstotende kussens - weerbestendig 
vlechtwerk

Dit product was voorheen een showroommodel. De 
producten zijn nieuw.

25 €
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15 2- delige loungeset
Aantal: 1
Merk: Vonato
Productnaam: Ligbed
Type: SHOWROOM15
Model: 2-delig
Kleur: Bruin wicker met een lichtgrijs kussen
Afmeting 2 delige set:
1* 1 persoons ligbed: 2000x850x750mm
1* Bijzettafel: 400x400x400mm 

Frame: gepoedercoat aluminium frame - garandeert een 
lange levensduur
Voorzien van: Waterafstotende kussens - weerbestendig 
vlechtwerk

Dit product was voorheen een showroommodel. De 
producten zijn nieuw.

95 €

16 3- delige loungeset
Aantal: 1
Merk: Vonato
Productnaam: Loungeset
Type: SHOWROOM16
Model: 3-delig
Kleur: Crèmekleurig wicker
Afmeting 3 delige set:
2* 5 persoons zitbank: 2100x800x660mm
1* Salontafel: 1000x700x400mm

Let op! Set wordt geleverd zonder kussens.
Frame: gepoedercoat aluminium frame - garandeert een 
lange levensduur
Voorzien van: Weerbestendig vlechtwerk

Dit product was voorheen een showroommodel. De 
producten zijn nieuw.

195 €

17 2- delige loungeset
Aantal: 1
Lounge set type EVEN5088. Grijs gekleurd gemeleerde 
kunststof wicker en gepoedercoat frame. Witte creme 
kleurige kussens. Kussens zijn licht, water- en 

75 €
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vuilafstotend.
De set bestaat uit:
*1x 3-persoons zitbank afm ca. 182x84x72cm.
*1x lage salontafel afm. ca 85x49x48cm.

Het is een ongemonteerd model, de lounge set dient dus 
nog zelf door u in elkaar gezet te worden.

Dit product diende voorheen als een showroom model. De 
staat van het product is nieuw in de doos.

18 2- delige loungeset
Aantal: 1
Lounge set type EVEN5088. Licht bruin/geel gekleurd 
gemeleerde kunststof wicker en gepoedercoat frame. 
Witte creme kleurige kussens. Kussens zijn licht, water- en 
vuilafstotend.
De set bestaat uit:
*1x 2-persoons zitbank afm ca. 132x84x72cm.
*1x bijzettafel voorzien van 55mm gehard glas.

Het is een ongemonteerd model, de lounge set dient dus 
nog zelf door u in elkaar gezet te worden.

Dit product diende voorheen als een showroom model. De 
staat van het product is nieuw in de doos.

60 €

19 2-delige loungeset
Aantal: 1
Lounge set type EVEN5088. Grijs/blauw gekleurd 
gemeleerde kunststof wicker en gepoedercoat frame. 
Witte creme kleurige kussens. Kussens zijn licht, water- en 
vuilafstotend.
De set bestaat uit:
*1x 3-persoons zitbank afm ca. 182x84x72cm.
*1x lage salontafel afm. ca 85x49x48cm.

Het is een ongemonteerd model, de lounge set dient dus 
nog zelf door u in elkaar gezet te worden.

Dit product diende voorheen als een showroom model. De 
staat van het product is nieuw in de doos.

75 €
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20 1 VONATO Sauna met kachel 

Aantal: 1
Merk: Vonato
Productnaam: Sauna.
Type: ZY-I4CED150
Model: Sauna
Afmeting: 1500x1300x1900mm
Verwarming: Kachel verwarmd tot 90 graden ( 9KW)
Details: Sfeerverlichting
Voorzien van: Helder veiligheidsglas (8mm) - 
Hittebestendige deurknoppen - Ca. 15 kg. Lavastenen - 
Ventilatierooster - Touchscreen Control Panel - 
Comfortabele zit/ligbanken - Houten emmer met 
scheplepel - Zandloper - Thermometer.

Let op: Dit product was voorheen een showroom model. 
De sauna is compleet en werkt volledig naar behoren. 
Echter zit er lichte schade bij de deur. Ook zit er schade aan
de linkerkant van de sauna (zie afbeelding), dit is echter niet
te zien wanneer de sauna tegen de muur staat opgestelt. 
De sauna dient zelf door u gedemonteerd te worden op 
onze locatie.

695 €

21 Stoomcabine, linkse opstelling
Aantal: 1
Merk: Vonato
Stoomcabine type ZS1010-L
Buitenmaat afmetingen circa: 900x1400x2200mm, linkse 
opstelling.
De cabine is voorzien van:
*regendouche in het plafond
*digitaal touch screen computer (tijd- en temperatuur 
instelbaar)
*aroma therapie
*sfeerverlichting in de douchekolom
*verlichting rond de regendouche
*FM radio met speaker
*mogelijkheid om shampoo, zeep en derglijke in de douche 
te bewaren en aan de buitenkant omdat er schapjes in 
zitten
*Mogelijkheid voor het aansluiten van een telefoon
*Ozone reiniging
*Douchebak staat op stelpootjes om de cabine goed en 

595 €
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makkelijk af te stellen
*antislip bodem
*ventilator
*handdouche
*6 rug massage jets

De winkelverkoopprijs is 2795 euro.

Let op! Dit product was voorheen een showroommodel. 
De cabine werkt nog volledig naar behoren.

De stoomcabine dient zelf door u gedemonteerd te 
worden op onze locatie

22 2- persoons stoomcabine
Aantal: 1
Merk: Vonato
Productnaam: Stoomcabine
Type: GT0526
Model: 2-Persoons stoomcabine 
Afmetingen: 1400x900x2150mm. 
Voorzien van: 
*stoomgenerator 
*computer control panel
*radio met speaker
*hand douche met LED verlichting en temperatuur display
*1 spiegelende glazen achterwand
*handdoekrekje
*voetmassage
*twee schuifdeuren
*2 handdouches
*regendouche met verlichting
*rugmassage jets
*helder glas
*ventilator
*Het bad staat op stelpootjes wat het eenvoudig maakt om
af te stellen. 
De afgebeelde houten vloer en zitbankjes zijn exclusief.

Let op! Dit product was voorheen een showroommodel. 
De cabine werkt nog volledig naar behoren. Echter heeft de
stoomcabine wel schade aan de dakrand (zie afbeelding).
De stoomcabine dient zelf door u gedemonteerd te 
worden op onze locatie.

595 €
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De stoomcabine heeft een winkelprijs van 2.795 euro

23 Stoomcabine met bad
Aantal: 1
Merk: Vonato
Productnaam: Stoomcabine met bad 
Type: GT003
Model: Rechthoekig 
Kleur: Wit bad met zwarte cabine
Afmetingen: 1670x850x2200mm
Jets: De cabine is voorzien van 6 waterjets voor een 
aangename rug massage.
Voorzien van: 
*Gekleurd veiligheidsglas wat zorgt voor extra veiligheid in 
de stoomcabine. Dankzij het veiligheidsglas hoef u zich 
nooit zorgen te maken over scherven op de vloer want het 
is stootbestendig en sterk. Mocht het toch gebeuren dat 
het glas barst, dan zal het uiteenvallen in onscherpe 
stukjes.
*Schuifdeuren met een waterdichte afsluiting
*Bedieningspaneel
*LED verlichting 
*Aroma therapie: vul de aromahouder met uw favoriete 
aroma’s zoals het welbekende eucalyptus om heerlijke 
geuren te verspreiden tijdens het stomen 
*Sfeerverlichting
* 2 Handdouches
*Regendouche

Let op! Dit product was voorheen een showroommodel. 
De cabine werkt nog volledig naar behoren. 

De stoomcabine dient zelf door u gedemonteerd te 
worden op onze locatie.
Ter waarde van: € 4.695,00

595 €

24 Stoomcabine halfrond
Aantal: 1
Merk: Vonato
Productnaam: Stoomcabine
Type: LR9092-90
Model: Halfrond
Afmetingen: 900x900x2150mm. 

495 €
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Voorzien van:
*LED verlichting in het plafond welke verandert in 6 
kleuren.
*Zwarte profielen. 
*FM-radio met speaker
*achtergrond verlichting
*zitting
*shampoo houder
*handdoekrek
*voetmassage
*ventilator
Let op! Dit product was voorheen een showroom model. 
De stoomcabine werkt nog volledig naar behoren.
De stoomcabine dient zelf door u gedemonteerd te 
worden op onze locatie.
De stoomcabine heeft een winkelprijs van 2695 euro.

25 Stoomcabine linkse opstelling
Aantal: 1
Merk: Vonato
Productnaam: Stoomcabine 
Type: ZS1010-L
Model: Linkse opstelling
Buitenmaat afmetingen circa: 900x1400x2200mm
De cabine is voorzien van:
*regendouche in het plafond
*digitaal touch screen computer (tijd- en temperatuur 
instelbaar)
*aroma therapie
*sfeerverlichting in de douchekolom
*verlichting rond de regendouche
*FM radio met speaker
*mogelijkheid om shampoos, zeep en derglijke in de 
douche te bewaren en aan de buitenkant omdat er 
schapjes in zitten
*Mogelijkheid voor het aansluiten van een telefoon
*Ozone reiniging
*Douchebak staat op stelpootjes om de cabine goed en 
makkelijk af te stellen
*antislip bodem
*ventilator
*handdouche
*6 rug massage jets

595 €
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De winkelverkoopprijs is 2795 euro.

Let op! Dit product was voorheen een showroommodel. 
De cabine werkt nog volledig naar behoren, echter zit er 
aan de binnenkant wel schade. Zie foto.

De stoomcabine dient zelf door u gedemonteerd te 
worden op onze locatie.

26 Stoomcabine
Aantal: 1
Merk: Vonato
Productnaam: Stoomcabine 
Type: LR9092-90
Afmetingen: 900x900x2150mm. 
Voorzien van:
*LED verlichting in het plafond welke veranderd in 6 
kleuren.
*Zwarte profielen. 
*FM-radio met speaker
*achtergrond verlichting
*zitting
*shampoo houder
*handdoekrek
*voetmassage
*ventilator. 
Let op! Dit product was voorheen een showroom model. 
De stoomcabine werkt nog volledig naar behoren. Echter 
heeft de cabine wel schade aan de binnenkant, hier heeft u 
met het gebruik geen last van (zie afbeelding).
De stoomcabine dient zelf door u gedemonteerd te 
worden op onze locatie.
De stoomcabine heeft een winkelprijs van 2695 euro.

495 €

27 Massagebad
Aantal: 1
Merk: Vonato
Productnaam: Massagebad
Type: MT-RT1802-L 
Model: 1-Persoons massagebad  Linkse opstelling.
Afmetingen: 1830x900x640mm.
Voorzien van:
*6 grote waterjets en 16 airbubble-jets

795 €
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*hand douche
*control panel voor de onderwaterverlichting en het in- en 
uitschakelen van de water- en luchtpomp 
*2 hoofdsteunen
*De airbuble-jets kunen in kracht geregeld worden
*Het bad heeft twee skirts, een kraan en een handdouche 
Let op! Dit product was voorheen een showroom model. 
Het massagebad werkt nog volledig naar behoren.
Het bad dient zelf gedemonteerd te worden op onze 
locatie.

28 Stoomcabine rechtse opstelling
Aantal: 1
Stoomcabine Type ZS1233-R. 
Buitenmaat afmetingen: 900x1200x2200mm, rechtse 
opstelling. 
Voorzien van:
*Regendouche in het plafond
*Digitaal touch-screen computer
*In de hoek geplaatste douchepaneel, tijd- en temperatuur 
instelbaar
*Aroma therapie
*Sfeer verlichting in de douchekolom
*Verlichting rond de regendouche
*FM radio met speaker, mogelijkheid voor het aansluiten 
van een telefoon
*Ozone reiniging 
*Douchebak staat op stelpootjes om de cabine goed en 
eenvoudig af te stellen 
*Antislip bodem
*Ventilator
*Hand douche
*6 rug massage jets 

Winkelverkoopprijs euro 2795
Let op! Dit product was voorheen een showroom model. 
De stoomcabine werkt nog volledig naar behoren.
De stoomcabine dient zelf gedemonteerd te worden op 
onze locatie.

695 €
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29 Stoomcabine rechtse opstelling
Aantal: 1

Stoomcabine type ZS-1037R.
Afmetingen: 800x1200x2150MM,
Rechtse opstelling.
Voorzien van:
*Regendouche in het plafond.
*Digitaal 'touchscreen' computer.
*In de hoek geplaatst douchepaneel.
*Tijd en temperatuur instelbaar.
*Verlichting rond de regendouche.
*FM radio.
*Douchebak staat op stelpootjes om de cabine goed en 
eenvoudig af te stellen.
*Houten vloer met een inklapbaar zitbankje.
*Handdouche.
*6 Rug massage jets.

Winkelverkoopprijs: 2795 euro.

Let op! Dit product was voorheen een showroom model. 
De stoomcabine werkt nog volledig naar behoren.
De stoomcabine dient zelf gedemonteerd te worden op 
onze locatie.

695 €

30 Stoomcabine
Aantal: 1
Merk: Vonato
Productnaam: Stoomcabine 
Type: LR9092-90
Afmetingen: 900x900x2150mm. 
Voorzien van:
*LED verlichting in het plafond welke veranderd in 6 
kleuren.
*Zwarte profielen. 
*FM-radio met speaker
*achtergrond verlichting
*zitting
*shampoo houder
*handdoekrek
*voetmassage
*ventilator. 

495 €
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Let op! Dit product was voorheen een showroom model. 
De stoomcabine werkt nog volledig naar behoren. Echter 
heeft de cabine wel schade aan de binnenkant, hier heeft u 
met het gebruik geen last van (zie afbeelding).
De stoomcabine dient zelf door u gedemonteerd te 
worden op onze locatie.
De stoomcabine heeft een winkelprijs van 2695 euro.

31 Badkamermeubel zijkast
Aantal: 1

zijkast in een houten kleur.
Afmetingen: 1245x395x345mm.

Het meubel diende voorheen als een showroom model. De 
staat van het meubel is nieuw in de doos.

45 €

32 Badkamermeubel zijkast
Aantal: 1

zijkast in een houten kleur.
Afmetingen: 1245x395x345mm.

Het meubel diende voorheen als een showroom model. De 
staat van het meubel is nieuw in de doos.

45 €

33 1- persoons badkamermeubel
Aantal: 1

1-Persoons badkamermeubel. Type 9014. 
Afm: 800x450x600mm. 
Kleur: hout gekleurd. 
Dit meubel komt met een keramisch witte wasbak, 
afmetingen: 800x450mm.
Het meubel komt zonder de bijbehorende spiegel en 

195 €
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zijkasten.
Het meubel diende voorheen als een showroom model. De 
staat van het meubel is nieuw in de doos.

34 1- persoons badkamermeubel
Aantal: 1

2-Persoons badkamermeubel.
Type: BL-1555B.
De kleur van het badkamermeubel is zwart.
Afmetingen: 1200x470x500mm.
De top is vervaardigd van giethars.
Afmetingen spiegel: 1200x450cm.
De laden van het meubel zijn voorzien van softclose lade 
geleiders.
Het badkamermeubel diende voorheen als showroom 
model. De staat van het meubel is compleet en het zit 
nieuw in de doos. Het complete badkamermeubel bestaat 
uit 3 dozen.

395 €

35 2- persoons badkamermeubel
Aantal: 1

2-Persoons badkamermeubel.
Type: 9025.
Afmetingen: 1600x450x600mm.
De kleur is grijs/antraciet.
De spiegelkast is ca 1600x500x150mm.
De lade heeft een soft close systeem en sifon uitsparing.
Dit meubel diende voorheen als een showroom model. Het 
meubel komt exclusief wasbak, de kranen zijn wel 
inbegrepen.
De staat van het meubel is nieuw in de doos.

195 €

36 1- persoons badkamermeubel
Aantal: 1

1-Persoons badkamermeubel.
Type: 9020B.
Afmetingen: 800x460x600mm.
Kleur: Hoogglans zwart.
Dit meubel heeft een keramisch witte wasbak met de 
afmetingen: 800x450mm. De wasbak komt inclusief 

195 €
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kranen.
Dit badkamermeubel diende voorheen als een showroom 
model. Het meubel komt exclusief bijbehorende spiegel en 
zijkast.
De staat van het meubel is nieuw in de doos.

37 1- persoons badkamermeubel
Aantal: 1

1-persoons badkamermeubel.
Type: BL-5165-1
Afmetingen: 845x515x525mm
Kleur: Het badkamermeubel is hout gekleurd.
Het badkamermeubel komt exclusief de bijbehorende 
spiegel, verder is het meubel compleet.
Het meubel diende voorheen als een showroom model. De 
staat van het badmeubel is nieuw in de doos.

195 €

38 1- persoons badkamermeubel
Aantal: 1

1 persoons badkamermeubel.
Type: 9013
Afmetingen: 800x460x600mm.
Kleur: antraciet.
Dit meubel heeft een keramisch witte wasbak met de 
afmetingen: 800x450mm. Kranen zijn inbegrepen.
Dit model wordt geleverd met een zijkast met soft close 
scharnieren, afmetingen: 1245x395x345mm.
Het badmeubel wordt geleverd exclusief de spiegelkast.
Dit product diende voorheen als showroom model. De 
staat van het badmeubel is nieuw in de doos. De zijkast zit 
verpakt in sterke bubbelfolie met daaromheen nog een 
extra plastic seal.

195 €

39 2- persoons badkamermeubel
Aantal: 1

2-Persoons badkamermeubel.
Type: Havik.
Afmetingen: 1200x470x500mm.
Greeploos meubel met een zwarte top vervaardigd van 
giethars.

395 €
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1 Spiegelkast met twee verlichtingsarmaturen van ca. 
1500x350x350mm.
De deuren en laden zijn voorzien van softclosing 
scharnieren en lade geleiders.
Het badmeubel komt exclusief de zijkasten.
Dit product diende voorheen als showroom model. De 
staat van het meubel is nieuw in de doos.

40 2- persoons badkamermeubel
Aantal: 1

2-Persoons badkamermeubel.
Type: 9008.
Kleur: hout kleurig.
Afmetingen: 1200x480x520mm.
Het meubel is voorzien van 2 laden met soft close lade 
geleiders.
De meegeleverde spiegel heeft twee licht spots. 
Afmetingen spiegel: 1200x600x120mm.
Het meubel komt exclusief zijkast.
Dit product diende voorheen als showroommodel. De 
staat van het badmeubel is nieuw in de doos.

295 €

41 1- persoons badkamermeubel
Aantal: 1

1 persoons badkamermeubel.
Type: BL-HAVIKAS-120
Kleur: Hout kleurig.
Het meubel is compleet en wordt geleverd inclusief:
*1x Resin wasbak met de afmetingen: 1395x470x500mm
*1x Main cabinet met de afmetingen: 1395x470x500mm
*1x Mirror cabinet met de afmetingen: 1400x180x450mm.
De mirror cabinet is voorzien van 2 deuren en een LED 
lamp.
*2x Side cabinet met de afmetingen: 350x350x1500mm. 
De side cabinets zijn voorzien van 2 deuren met een soft 
close systeem.

Dit product diende voorheen als showroom model. Het 
meubel heeft niet meer de originele verpakking, het 
meubel zit nu verpakt op een pallet met een sterke laag 
bubbeltjesplastic er omheen. Voor extra veiligheid zit er 

495 €
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ook nog een laag plastic seal omheen.

42 2- persoons badkamermeubel
Aantal: 1

2- persoons badkamermeubel van het type HAVIKA-S.
Het meubel is compleet en wordt geleverd inclusief:
*1x spiegelkast met de afmetingen: 1450x450x180mm. 
Boven de spiegelkast worden twee verlichtingsarmaturen 
geplaatst.
*2x zijkasten met de afmetingen: 1500x350x350mm. De 
deuren en laden zijn voorzien van een soft close systeem.
1x Main cabinet met de afmetingen: 1450x470x500mm. De
top is vervaardigd van giethars.

Dit product diende voorheen als een showroom model. De 
staat van het meubel is nieuw in de doos.

595 €

43 2- persoons badkamermeubel
Aantal: 1

2- persoons badkamermeubel van het type HAVIKA-S.
Het meubel is compleet en wordt geleverd inclusief:
*1x spiegelkast met de afmetingen: 1450x450x180mm. 
Boven de spiegelkast worden twee verlichtingsarmaturen 
geplaatst.
*2x zijkasten met de afmetingen: 1500x350x350mm. De 
deuren en laden zijn voorzien van een soft close systeem.
1x Main cabinet met de afmetingen: 1450x470x500mm. De
top is vervaardigd van giethars.

Dit product diende voorheen als een showroom model. De 
staat van het meubel is nieuw in de doos.

595 €
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44 2- persoons badkamermeubel
Aantal: 1

2- persoons badkamermeubel van het type BL103W.
Kleur: Wit.
Het badkamermeubel komt met:
*1x: Main cabinet met de afmetingen: 1100x520mm.
*1x: spiegel van een ander model, afmetingen: 
1200x500x100mm. Het gaat om een luxe spiegel met een 
anti fog systeem en verlichting via een van kleur 
veranderende touch-screen button. Zie afbeeldingen voor 
de spiegel die erbij wordt geleverd.
*2x: waskom.

Let op! Het meubel wordt geleverd zonder zijkasten. Ook is
de spiegel niet van het originele badkamermeubel.

Dit product diende voorheen als een showroom model. De 
staat van het meubel is nieuw in de doos.

295 €

45 2- persoons badkamermeubel
Aantal: 1

2- persoons badkamermeubel van het type BL103W.
Kleur: Wit.
Het badkamermeubel komt met:
*1x: Main cabinet met de afmetingen: 1100x520mm.
*1x: spiegel van een ander model met de afmetingen: 
1200x500x100mm. Het gaat om een luxe spiegel met een 
anti fog systeem en verlichting via een van kleur 
veranderende touch-screen button. Zie afbeeldingen voor 
de spiegel die erbij wordt geleverd.
*2x: waskom.
*1x: zijkast met de afmetingen: 1500x300x300mm.
*2x: waskom.

Let op! Het meubel wordt geleverd met slechts 1 zijkast in 
plaats van 2. Ook is de spiegel niet van het originele 
badkamermeubel.

Dit product diende voorheen als een showroom model. De 
staat van het meubel is nieuw in de doos.

395 €
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46 2- persoons badkamermeubel
Aantal: 1

2-persoons badkamermeubel 120 cm donker hout decor
Aantal: 1
Merk: VK
Productnaam: Badkamermeubel
Type: vk01
Model: 2-persoons badkamermeubel 120 cm donker hout 
decor
Afmeting: 3-delige set:
1 x Wastafelmeubel - 1200x470x540mm
1 x Zijkast - 1500x350x350mm
1 x Spiegel - 1200x500x60mm

Kleur: Donker hout decor
Voorzien van: Kranen inclusief pop-up afvoer - Softclose 
lade systeem - Giethars wasbakken - Spiegel met 
touchscreen LED-verlichting en anti-fog technologie - 
Voorgemonteerde zijkast en wastafelmeubel.

Conditie: Nieuw met lichte beschadigd zijkast achterzijde. 
(niet in het zicht, zie foto's)
Ter waarde van: € 2.795,00

Dit product was diende voorheen als een showroom 
model. De staat van het meubel is nieuw in de doos.

395 €

47 2- persoons badkamermeubel
Aantal: 1

2-persoons badkamermeubel 120 cm donker hout decor
Aantal: 1
Merk: VK
Productnaam: Badkamermeubel
Type: vk01
Model: 2-persoons badkamermeubel 120 cm donker hout 
decor
Afmeting: 3-delige set:
1 x Wastafelmeubel - 1200x470x540mm
1 x Zijkast - 1500x350x350mm
1 x Spiegel - 1200x500x60mm

Kleur: Donker hout decor

395 €
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Voorzien van: Kranen inclusief pop-up afvoer - Softclose 
lade systeem - Giethars wasbakken - Spiegel met 
touchscreen LED-verlichting en anti-fog technologie - 
Voorgemonteerde zijkast en wastafelmeubel.

Conditie: Nieuw met lichte beschadigd zijkast achterzijde. 
(niet in het zicht, zie foto's)
Ter waarde van: € 2.795,00

Dit product was diende voorheen als een showroom 
model. De staat van het meubel is nieuw in de doos.

48 2- persoons badkamermeubel
Aantal: 1

2-persoons badkamermeubel 120 cm donker hout decor
Aantal: 1
Merk: VK
Productnaam: Badkamermeubel
Type: vk01
Model: 2-persoons badkamermeubel 120 cm donker hout 
decor
Afmeting: 3-delige set:
1 x Wastafelmeubel - 1200x470x540mm
1 x Zijkast - 1500x350x350mm
1 x Spiegel - 1200x500x60mm

Kleur: Donker hout decor
Voorzien van: Kranen inclusief pop-up afvoer - Softclose 
lade systeem - Giethars wasbakken - Spiegel met 
touchscreen LED-verlichting en anti-fog technologie - 
Voorgemonteerde zijkast en wastafelmeubel.

Conditie: Nieuw met lichte beschadigd zijkast achterzijde. 
(niet in het zicht, zie foto's)
Ter waarde van: € 2.795,00

Dit product was diende voorheen als een showroom 
model. De staat van het meubel is nieuw in de doos.

395 €
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49 2- persoons badkamermeubel
Aantal: 1

2-persoons badkamermeubel 120 cm natural hout decor
Aantal: 1
Merk: VK
Productnaam: Badkamermeubel
Type: VK02
Model: 2-persoons badkamermeubel 120 cm natural hout 
decor
Afmeting: 2-persoons set:
1 x Wastafelmeubel - 1200x470x500mm
2 x Zijkasten - 1500x350x350mm
1 x Spiegelkast - 1200x450x180mm

Kleur: Natural hout decor
Voorzien van: Kranen inclusief pop-up afvoer - Softclose 
lade systeem - Giethars wasbakken - Voorgemonteerde 
zijkasten en wastafelmeubel.

Conditie: Nieuw met lichte beschadigd zijkasten 
achterzijde. (niet in het zicht, zie foto's)
Ter waarde van: € 2.795,00

Dit product diende voorheen als een showroom model. De 
staat van het meubel is nieuw in de doos.

395 €

50 2- persoons badkamermeubel
Aantal: 1

2-persoons badkamermeubel 120 cm natural hout decor
Aantal: 1
Merk: VK
Productnaam: Badkamermeubel
Type: VK02
Model: 2-persoons badkamermeubel 120 cm natural hout 
decor
Afmeting: 2-persoons set:
1 x Wastafelmeubel - 1200x470x500mm
2 x Zijkasten - 1500x350x350mm
1 x Spiegelkast - 1200x450x180mm

Kleur: Natural hout decor
Voorzien van: Kranen inclusief pop-up afvoer - Softclose 

395 €
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lade systeem - Giethars wasbakken - Voorgemonteerde 
zijkasten en wastafelmeubel.

Conditie: Nieuw met lichte beschadigd zijkasten 
achterzijde. (niet in het zicht, zie foto's)
Ter waarde van: € 2.795,00

Dit product diende voorheen als een showroom model. De 
staat van het meubel is nieuw in de doos.

51 2- persoons badkamermeubel
Aantal: 1

2-persoons badkamermeubel 120 cm natural hout decor
Aantal: 1
Merk: VK
Productnaam: Badkamermeubel
Type: VK02
Model: 2-persoons badkamermeubel 120 cm natural hout 
decor
Afmeting: 2-persoons set:
1 x Wastafelmeubel - 1200x470x500mm
2 x Zijkasten - 1500x350x350mm
1 x Spiegelkast - 1200x450x180mm

Kleur: Natural hout decor
Voorzien van: Kranen inclusief pop-up afvoer - Softclose 
lade systeem - Giethars wasbakken - Voorgemonteerde 
zijkasten en wastafelmeubel.

Conditie: Nieuw met lichte beschadigd zijkasten 
achterzijde. (niet in het zicht, zie foto's)
Ter waarde van: € 2.795,00

Dit product diende voorheen als een showroom model. De 
staat van het meubel is nieuw in de doos.

395 €

52 2- persoons badkamermeubel
Aantal: 1

2-persoons badkamermeubel 145 cm licht hout decor
Aantal: 1
Merk: VK

395 €
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Productnaam: Badkamermeubel
Type: VK03
Model: 2-persoons badkamermeubel 145 cm licht - hout 
decor
Afmeting: 2-persoons set:
1 x Wastafelmeubel - 1450x480x500mm
2 x Zijkast - 1500x350x350mm
1 x Spiegelkast - 1400x450x180mm

Kleur: Licht hout decor
Voorzien van: Kranen inclusief pop-up afvoer - Softclose 
lade systeem - Giethars wasbakken - Voorgemonteerde 
zijkasten en wastafelmeubel.

Conditie: Nieuw met lichte beschadigd zijkasten 
achterzijde. (niet in het zicht, zie foto's)
Ter waarde van: € 2.795,00

Dit product diende voorheen als een showroom model. De 
staat van het meubel is nieuw in de doos.

53 2- persoons badkamermeubel
Aantal: 1

2-persoons badkamermeubel 145 cm licht hout decor
Aantal: 1
Merk: VK
Productnaam: Badkamermeubel
Type: VK03
Model: 2-persoons badkamermeubel 145 cm licht - hout 
decor
Afmeting: 2-persoons set:
1 x Wastafelmeubel - 1450x480x500mm
2 x Zijkast - 1500x350x350mm
1 x Spiegelkast - 1400x450x180mm

Kleur: Licht hout decor
Voorzien van: Kranen inclusief pop-up afvoer - Softclose 
lade systeem - Giethars wasbakken - Voorgemonteerde 
zijkasten en wastafelmeubel.

Conditie: Nieuw met lichte beschadigd zijkasten 
achterzijde. (niet in het zicht, zie foto's)
Ter waarde van: € 2.795,00

395 €
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Dit product diende voorheen als een showroom model. De 
staat van het meubel is nieuw in de doos.

54 2- persoons badkamermeubel
Aantal: 1

2-persoons badkamermeubel 145 cm licht hout decor
Aantal: 1
Merk: VK
Productnaam: Badkamermeubel
Type: VK03
Model: 2-persoons badkamermeubel 145 cm licht - hout 
decor
Afmeting: 2-persoons set:
1 x Wastafelmeubel - 1450x480x500mm
2 x Zijkast - 1500x350x350mm
1 x Spiegelkast - 1400x450x180mm

Kleur: Licht hout decor
Voorzien van: Kranen inclusief pop-up afvoer - Softclose 
lade systeem - Giethars wasbakken - Voorgemonteerde 
zijkasten en wastafelmeubel.

Conditie: Nieuw met lichte beschadigd zijkasten 
achterzijde. (niet in het zicht, zie foto's)
Ter waarde van: € 2.795,00

Dit product diende voorheen als een showroom model. De 
staat van het meubel is nieuw in de doos.

395 €

55 Hoekkeuken hoogglans wit
Aantal: 1

Hoekkeuken type 80M3WHT.
Kleur hoogglans wit. Materiaal 18mm MDF.
De keuken wordt inclusief geleverd met:
1 kast met 2 laden (HxBxD) 820x600x560mm.
1 kast met blinde hoek 820x1000560mm.
1 kast met 2 deuren voor de spoelbak 820x800x560mm.
1 ovenkast 820x600x560mm.
1 kast met 1 deur en 1 lade 820x400x560mm.
1 bovenkast met 2 deuren 580x800x350mm.

1 €
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1 bovenkast met 1 deur 580x400x350mm.
1 kast met optil deur 360x600x350mm.

Alle scharnieren en ladegeleiders zijn van BLUM.
Let op: De keuken wordt geleverd EXCLUSIEF keukenblad!

De keuken komt inclusief een RVS spoelbak met pop-up 
drain. Alle kasten zijn opgebouwd.

Dit product diende voorheen als een showroom model. De 
staat van de keuken is nieuw in de verpakking.
LET OP: kranen en apparatuur niet aanwezig.

56 Rechtse keuken hoogglans wit
Aantal: 1

Rechtse keuken type 80M1WHT.
Kleur: Hoogglans wit.
De keuken wordt geleverd inclusief:
1 kast met twee deuren voor de spoelbak (HxBxD) 
820x800x560mm.
1 kast met deur en lade 820x400x560mm.
1 ovenkast 820x600x560mm.
1 wandkast met 2 deuren 580x800x350mm.
1 wandkast met 1 deur 580x400x350mm.
1 wandkast met 2 deuren 580x600x350mm.
1 wandkast met optil deur 400x600x350mm.

Alle scharnieren en ladegeleiders zijn van BLUM.
Let op: De keuken wordt geleverd EXCLUSIEF keukenblad!

De keuken komt inclusief een RVS spoelbak met pop-up 
drain. Alle kasten zijn opgebouwd.

Dit product diende voorheen als een showroom model. De 
staat van de keuken is nieuw in de verpakking.
LET OP: kranen en apparatuur niet aanwezig.

1 €

57 Hoekkeuken hoogglans zwart
Aantal: 1

Hoekkeuken type 80M4BLCK.
Kleur: Hoogglans zwart.

1 €
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De keuken wordt geleverd inclusief:
1 kast met 2 laden (HxBxD) 820x600x560mm.
1 kast met blinde hoek 820x1000x560mm.
1 kast met 2 deuren voor de spoelbak 820x800x560mm.
1 ovenkast 820x600x560mm.
1 kast met 1 deur en 1 lade 820x400x560mm.
1 bovenkast met 2 deuren 580x800x350mm.
1 bovenkast met 1 deur 580x400x350mm.
1 kast met optil deur 360x600x350mm.

Alle scharnieren en ladegeleiders zijn van BLUM.
Let op: De keuken wordt geleverd EXLCUSIEF keukenblad!

De keuken komt inclusief een RVS spoelbak met pop-up 
drain. Alle kasten zijn opgebouwd.

Dit product diende voorheen als een showroom model. De 
staat van de keuken is nieuw in de verpakking.
LET OP: kranen en apparatuur niet aanwezig.

58 showroom model Loungeset - 8-delig Wicker 
Donkerbruin / lichtgrijze kussens
Aantal: 1
Merk: Vonato 
Productnaam: Loungeset
Type: ESR9487
Model: 8-delig
Kleur: Donkerbruin wicker met lichtgrijze kussens
Afmeting: 8-delige set:
3 * Middendeel - 1000x1000x700mm
2 * Hoekbank met armleuning - 1200x1000x700mm
1 * Hoekdeel - 1000x1000x700mm
1 * Hocker - 1200x1000x440mm
1 * Salontafel - 1000x1000x340mm - Helder glazen 
tafelblad

Frame: Gepoedercoat aluminium frame - garandeert een 
langere levensduur
Voorzien van: Waterafstotende kussens (zitkussens zijn 
12cm dik en de rugkussens zijn 10cm dik) - weerbestendig 
vlechtwerk.

Conditie:  Nieuw 

995 €
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Ter waarde van: € 4.595,00

59 showroommodel 12-delig Wicker Bruin / marine blauwe 
kussens
Aantal: 1
Merk: Vonato 
Productnaam: Loungeset
Type: ESR15023-YE
Model: 12
Kleur: Bruin wicker met marine blauwe kussens
Afmeting: 12-delige set:
2 * Losse fauteuils - 940x820x670mm
2 * Middendeel - 700x820x670mm
2 * Twee-zitter met armleuning - 1520x820x670mm
1 * Hoekdeel - 820x820x670mm
3 * Hockers - 700x700x300mm
1 * Salontafel - 940x640x350mm - Helder glazen tafelblad 
5mm
1 * Bijzettafel - 400x400x600mm - Helder glazen tafelblad 
5mm
Kussens - 100mm dik

Frame: Gepoedercoat aluminium frame - garandeert een 
langere levensduur
Voorzien van: Waterafstotende kussens - weerbestendig 
vlechtwerk

Conditie:  Nieuw 
Ter waarde van: € 4.595,00

995 €
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