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Item Omschrijving Openingsbod

1 1x  Buitensauna Barrel: panoramisch getint glas, houtsoort:
Finland Pine: geschikt voor 4-6 personen, inclusief: 
thermometer, hygrometer, glazen zandloper,  hoofdsteun, 
glazen sauna deur, 6KW kachel 'Harvia', afmeting: 240x180 
cm (LxH) Gewicht: Circa 500kg,

50 €

2 1x  Buitensauna Barrel: panoramisch getint glas, houtsoort:
Finland Pine: geschikt voor 4-6 personen, inclusief: 
thermometer, hygrometer, glazen zandloper,  hoofdsteun, 
glazen sauna deur, 6KW kachel 'Harvia', afmeting: 240x180 
cm (LxH) Gewicht: Circa 500kg,

50 €

3 1x Tuinmeubelen, model: Excuisit- lounge/ diningset, 
kleur: beige, bestaande uit: 2x 2 zits-bank (afm: 
146x76x68cm) inclusief kussens met knopen (10cm dik), 1x
hoekdeel  (afm: 76x76x68cm), 1x tussen stuk sofa (afm: 
68x76x68cm), 1x eettafel met 5mm tempered glas (afm: 
150x90x70cm), 3x hocker met kussen (afm: 64x64x43cm), 
stalen frame, PE-Rattan. Dit betreft een product nieuw in 
doos.

50 €

4 1x Tuinmeubelen, model: Excuisit- lounge/ diningset, 
kleur: beige, bestaande uit: 2x 2 zits-bank (afm: 
146x76x68cm) inclusief kussens met knopen (10cm dik), 1x
hoekdeel  (afm: 76x76x68cm), 1x tussen stuk sofa (afm: 
68x76x68cm), 1x eettafel met 5mm tempered glas (afm: 
150x90x70cm), 3x hocker met kussen (afm: 64x64x43cm), 
stalen frame, PE-Rattan. Dit betreft een product nieuw in 
doos.

50 €

5 1x Tuinmeubel: model: Advanced lounge set, kleur: beige, 
bestaande uit: hoekbank en salontafel, Materiaal frame: 
PE-Rattan/Staal,Materiaal tafelblad: Gehard glas (5 
mm),Dikte kussens: 10 cm, Inhoud set:2x Tweezitsbank: 
146 x 76 x 68 cm,1x Hoekzit: 76 x 76 x 68 cm, 1x Salontafel: 
64 x 64 x 43 cm, 2x hocker met kussen

50 €
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6 1x Tuinmeubel: model: Advanced lounge set, kleur: beige, 
bestaande uit: hoekbank en salontafel, Materiaal frame: 
PE-Rattan/Staal,Materiaal tafelblad: Gehard glas (5 
mm),Dikte kussens: 10 cm, Inhoud set:2x Tweezitsbank: 
146 x 76 x 68 cm,1x Hoekzit: 76 x 76 x 68 cm, 1x Salontafel: 
64 x 64 x 43 cm, 2x hocker met kussen

50 €

7 1x Tuinset met 8 stoelen, kleur: antraciet, Materiaal frame: 
PE-Rattan/staal, materiaal tafelblad: gehard glas

50 €

8 1x Tuinset met 8 stoelen, kleur: antraciet, Materiaal frame: 
PE-Rattan/staal, materiaal tafelblad: gehard glas

50 €

9 1x Tuinkist, kleur: antraciet, Materiaal frame: 
PE-Rattan/staal

50 €

10 1x Tuinkist, kleur: antraciet, Materiaal frame: 
PE-Rattan/staal

50 €

11 Design Paard Lamp zwart, een levensgroot paard gemaakt 
van polyester. Bovenop het hoofd van het paard staat een 
bescheiden lampenkap. L235 x B60 x H250

50 €

12 1x Vrijstaande badkuip, model: piave, overflow systeem, 
afvoer pop-up, afm 170x80x58cm, Hoge kwaliteit acryl 
verstevigt met meerdere lagen glasvezel (wanddikte 6 - 
8mm), dit betreft een nieuw product. exclusief kraan

50 €
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13 1x vrijstaande badkuip, model: bolsena, overflow systeem, 
afvoer pop-up, afm 170x72x58cm,Hoge kwaliteit acryl 
verstevigt met meerdere lagen glasvezel (wanddikte 6 - 
8mm), dit betreft een nieuw product. exclusief kraan:

50 €

14 1x vrijstaande badkuip, model: lugano, zwart-wit, overflow 
systeem, afvoer pop-up, afm 170x80x58cm,Hoge kwaliteit
acryl verstevigt met meerdere lagen glasvezel (wanddikte 
6 - 8mm), dit betreft een nieuw product. exclusief kraan:

50 €

15 1x vrijstaande badkuip, model: reno, zwart-wit, overflow 
systeem, afvoer pop-up, afm 170x80x58cm, Hoge 
kwaliteit acryl verstevigt met meerdere lagen glasvezel 
(wanddikte 6 - 8mm), dit betreft een nieuw product. 
exclusief kraan:

50 €

16 1x vrijstaande badkuip, model: lamone, overflow systeem, 
afvoer pop-up, afm 170x80x58cm,Hoge kwaliteit acryl 
verstevigt met meerdere lagen glasvezel (wanddikte 6 - 
8mm), dit betreft een nieuw product. exclusief kraan

50 €

17 1x Badkamer meubilair, model, Luxury, kleur: wit , 
materiaal: frame wit hoogglans mdf, laden, bestaande uit: 
kast met wasbak en spiegel, 1x wasbak, 1x spiegel, 1x laden
met softclosing, afmeting: 60Lx 45Hx 46B exclusief kraan 
en afvoer.

50 €
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18 1x Badkamer meubilair, model, Luxury, kleur: wit , 
materiaal: frame wit hoogglans mdf, laden, bestaande uit: 
kast met wasbak en spiegel, 1x wasbak, 1x spiegel, 1x laden
met softclosing, afmeting: 60Lx 45Hx 46B exclusief kraan 
en afvoer.

50 €

19 1x Badkamer meubilair, model, Luxury, kleur: wit , 
materiaal: frame wit hoogglans mdf, laden, bestaande uit: 
kast met wasbak en spiegel, 1x wasbak, 1x spiegel, 1x laden
met softclosing, afmeting: 60Lx 45Hx 46B exclusief kraan 
en afvoer.

50 €

20 1x Badkamer meubilair, model, Luxury, kleur: wit , 
materiaal: frame wit hoogglans mdf, laden, bestaande uit: 
kast met wasbak en spiegel, 1x wasbak, 1x spiegel, 1x laden
met softclosing, afmeting: 60Lx 45Hx 46B exclusief kraan 
en afvoer.

50 €

21 1x Aluminium Zwart Douchewand, kleur: Zwart,nano 
coating glas, 8mm tempered glas, inclusief zwart montage 
en wand beugel, afmeting, 90cmx200cm

50 €

22 1x Aluminium Zwart Douchewand, kleur: Zwart,nano 
coating glas, 8mm tempered glas, inclusief zwart montage 
en wand beugel, afmeting, 90cmx200cm

50 €
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23 1x Douchedeur, Merk: Aqua Bella, 6 mm gehard helder glas,
chroom aluminium, Anti kalk bescherming voorzien van 
nano coating, schommeldeur helder glas, 
Draaideurscharnier, Chroom kunststof knoppen , 
Aanpassing: 2 cm aanpassing per profiel, Deuren zijn 
omkeerbaar, afmeting: 100x190cm:

50 €

24 1x Douchedeur, Merk: Aqua Bella, 6 mm gehard helder glas,
chroom aluminium, Anti kalk bescherming voorzien van 
nano coating, schommeldeur helder glas, 
Draaideurscharnier, Chroom kunststof knoppen , 
Aanpassing: 2 cm aanpassing per profiel, Deuren zijn 
omkeerbaar, afmeting: 100x190cm:

50 €

25 1x Douchedeur, Merk: Aqua Bella, 6 mm gehard helder glas,
chroom aluminium, Anti kalk bescherming voorzien van 
nano coating, schommeldeur helder glas, 
Draaideurscharnier, Chroom kunststof knoppen , 
Aanpassing: 2 cm aanpassing per profiel, Deuren zijn 
omkeerbaar, afmeting: 100x190cm:

50 €

26 1x Douchedeur, Merk: Aqua Bella, 6 mm gehard helder glas,
chroom aluminium, Anti kalk bescherming voorzien van 
nano coating, schommeldeur helder glas, 
Draaideurscharnier, Chroom kunststof knoppen , 
Aanpassing: 2 cm aanpassing per profiel, Deuren zijn 
omkeerbaar, afmeting: 100x190cm:

50 €

27 1x Staande kraan, massief messing, matt zwart, regelbare 
kraan, douchekop, afmeting:  230 * 160 * 1150mm

50 €

28 1x Staande kraan, massief messing, matt zwart, regelbare 
kraan, douchekop, afmeting:  230 * 160 * 1150mm

50 €
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29 1x Staande kraan, massief messing, matt zwart, regelbare 
kraan, douchekop, afmeting:  230 * 160 * 1150mm

50 €

30 1x led spiegel, model: 6808, afmeting: 800x600mm, met 
touch functie, kleur led: wit.

50 €

31 1x led spiegel, model: 6808, afmeting: 800x600mm, met 
touch functie, kleur led: wit.

50 €

32 1x led spiegel, model: 6808, afmeting: 800x600mm, met 
touch functie, kleur led: wit.

50 €

33 1x led spiegel, model: 6808, afmeting: 800x600mm, met 
touch functie, kleur led: wit.

50 €

34 1x led spiegel, model: 6808, afmeting: 800x600mm, met 
touch functie, kleur led: wit.

50 €

35 1x led spiegel, model: 6808, afmeting: 800x600mm, met 
touch functie, kleur led: wit.

50 €
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36 1x led spiegel, model: 6808, afmeting: 800x600mm, met 
touch functie, kleur led: wit.

50 €

37 1x rvs douchepaneel met led, model: 5518 matt, functies: 
1xbodyjets, 1xhoofddouche, 1xhanddouche, 1x 
voetwaterval, 1x hoofdwaterval, mengkraan, flexibele 
slang 150cm, afm. 150x23cm (hxb), dit betreft een nieuw 
product in doos.

50 €

38 1x rvs douchepaneel met led, model: 5518 matt, functies: 
1xbodyjets, 1xhoofddouche, 1xhanddouche, 1x 
voetwaterval, 1x hoofdwaterval, mengkraan, flexibele 
slang 150cm, afm. 150x23cm (hxb), dit betreft een nieuw 
product in doos.

50 €

39 1x Rvs douchepaneel, model: 5579 Zwart, Roestvrijstaal,  
functies: 2x bodyjets, verstelbaar hoofddouche, 
handdouche, omstelknop, watervalfunctie, Mengkraan, 
flexibele slang 150cm, afm. 150x22cm (HxB), Nieuw 
product in doos.

50 €

40 1x Rvs douchepaneel, model: 5579 Zwart, Roestvrijstaal,  
functies: 2x bodyjets, verstelbaar hoofddouche, 
handdouche, omstelknop, watervalfunctie, Mengkraan, 
flexibele slang 150cm, afm. 150x22cm (HxB), Nieuw 
product in doos.

50 €

41 1x potenset metaal: A-potenset, hoogte 72, breed 78 cm, 
dikte 10 cm, schroefplaat voor montage, zwart mat  
afwerking met industriele look, set bestaande uit 2 poten, 
holle frame.

50 €
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42 1x potenset metaal: A-potenset, hoogte 72, breed 78 cm, 
dikte 10 cm, schroefplaat voor montage, zwart mat  
afwerking met industriele look, set bestaande uit 2 poten, 
holle frame.

50 €

43 1x potenset metaal: A-potenset, hoogte 72, breed 78 cm, 
dikte 10 cm, schroefplaat voor montage, zwart mat  
afwerking met industriele look, set bestaande uit 2 poten, 
holle frame.

50 €

44 1x potenset metaal: A-potenset, hoogte 72, breed 78 cm, 
dikte 10 cm, schroefplaat voor montage, zwart mat  
afwerking met industriele look, set bestaande uit 2 poten, 
holle frame.

50 €

45 1x potenset metaal: A-potenset, hoogte 72, breed 78 cm, 
dikte 10 cm, schroefplaat voor montage, zwart mat  
afwerking met industriele look, set bestaande uit 2 poten, 
holle frame.

50 €

46 1x potenset metaal: A-potenset, hoogte 72, breed 78 cm, 
dikte 10 cm, schroefplaat voor montage, zwart mat  
afwerking met industriele look, set bestaande uit 2 poten, 
holle frame.

50 €

47 1x XX-potenset zwart, hoogte 74,5 cm, breed 80 cm, 
schroefplaat voor montage, zwart lak afwerking met 
industriele look, set bestaande uit 1 poot, holle frame:

50 €

48 1x XX-potenset zwart, hoogte 74,5 cm, breed 80 cm, 
schroefplaat voor montage, zwart lak afwerking met 
industriele look, set bestaande uit 1 poot, holle frame:

50 €
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49 1x XX-potenset zwart, hoogte 74,5 cm, breed 80 cm, 
schroefplaat voor montage, zwart lak afwerking met 
industriele look, set bestaande uit 1 poot, holle frame:

50 €

50 1x XX-potenset zwart, hoogte 74,5 cm, breed 80 cm, 
schroefplaat voor montage, zwart lak afwerking met 
industriele look, set bestaande uit 1 poot, holle frame:

50 €

51 1x XX-potenset zwart, hoogte 74,5 cm, breed 80 cm, 
schroefplaat voor montage, zwart lak afwerking met 
industriele look, set bestaande uit 1 poot, holle frame:

50 €

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

50 €

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

50 €

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

50 €
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55 1x design stoel, model:Cocoon kasjmier,kleur: rood, 
volledig fineer frame, vintage look, kruispoot,draaibaar 
onderstel,

50 €

56 1x design stoel, model:Cocoon kasjmier,kleur: Geel, 
volledig fineer frame, vintage look, kruispoot,draaibaar 
onderstel,

50 €

57 1x design stoel, model:Cocoon kasjmier,kleur: Licht grijs, 
volledig fineer frame, vintage look, kruispoot,draaibaar 
onderstel,

50 €

58 1x Design stoel, model: Cocoon, materiaal: PU LEATHER: 
volledig ALU frame: vintage look: kruispoot: draaibar 
onderstel:  in verpakking:

50 €

59 1x Design stoel, model: Cocoon, kleur: rood, materiaal: 
stof: volledig zwart hooglang hout frame: vintage look: 
kruispoot: draaibar onderstel:  in verpakking:

50 €

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, België | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 11



60 1x Design stoel, model: Cocoon, kleur: lichtgrijs materiaal: 
stof: volledig zwart hooglang hout frame: vintage look: 
kruispoot: draaibar onderstel:  in verpakking:

50 €

61 1x barcelona chair, kleur: zwart, met voetenbank afm 
40x60x60cm, RVS frame, gecapitonneerd rug en zitdeel, 
afm 75x60x75cm, in verpakking?

50 €

62 1x barcelona chair, kleur: wit, met voetenbank afm 
40x60x60cm, RVS frame, gecapitonneerd rug en zitdeel, 
afm 75x60x75cm, in verpakking?

50 €

63 1x barcelona chair, kleur: cognac, met voetenbank afm 
40x60x60cm, RVS frame, gecapitonneerd rug en zitdeel, 
afm 75x60x75cm, in verpakking?

50 €

64 1x Egg Chair Zwart fineer frame, kasjmier stof, vintage 
look, kruispoot,draaibaar onderstel, draai en kantelbaar, in 
verpakking:

50 €

65 1x Egg Chair Rood fineer frame, kasjmier stof, vintage look,
kruispoot,draaibaar onderstel, draai en kantelbaar, in 
verpakking:

50 €
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66 1x Egg Chair Donkergrijs fineer frame, kasjmier stof, 
vintage look, kruispoot,draaibaar onderstel, draai en 
kantelbaar, in verpakking:

50 €

67 1x Egg Chair Geel fineer frame, kasjmier stof, vintage look, 
kruispoot,draaibaar onderstel, draai en kantelbaar, in 
verpakking:

50 €

68 1x Egg Chair Lichtgrijs fineer frame, kasjmier stof, vintage 
look, kruispoot,draaibaar onderstel, draai en kantelbaar, in 
verpakking:

50 €

69 1x Lounge met voetenbank Zwart design 
meubilair,sterpoot

50 €

70 1x Lounge met voetenbank Rood design 
meubilair,sterpoot

50 €

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, België | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 13



71 1x Lounge met voetenbank Petrol design 
meubilair,sterpoot

50 €

72 1x Lounge met voetenbank Kaki groen design 
meubilair,sterpoot

50 €

73 1x Design stoel/bank, model: Mixx - geel, PU leder, trendy 
look, volledig gecapittioneerd, inclusief poten, geschikt 
voor 2-3 personen.

50 €

74 Design lounge chair, model: fero, kleur: dark grey, PU 
leather, verzwaard en gecoat stalen onderstel, slee poot, 
armleuningen gestoffeerd, conditie: niet gebruik

50 €

75 Design lounge chair, model: fero, kleur: dark grey, PU 
leather, verzwaard en gecoat stalen onderstel, slee poot, 
armleuningen gestoffeerd, conditie: niet gebruik

50 €

76 1x bureaustoel, model: James, kleur: zwart, volledig 
gestoffeerd met ECHT LEDER, zwart onderstel, extra 
verzwaard onderstel, volledig houten rugleuning, ``lock`` 
functie,met pomp systeem, pu leder armleuning hoezen.

50 €
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77 1x bureaustoel, model: James, kleur: zwart, volledig 
gestoffeerd met ECHT LEDER, zwart onderstel, extra 
verzwaard onderstel, volledig houten rugleuning, ``lock`` 
functie,met pomp systeem, pu leder armleuning hoezen.

50 €

78 1x bureaustoel, model: James, kleur: Wit, volledig 
gestoffeerd met ECHT LEDER, zwart onderstel, extra 
verzwaard onderstel, volledig houten rugleuning, ``lock`` 
functie,met pomp systeem, pu leder armleuning hoezen.

50 €

79 1x bureaustoel, model: James, kleur: Wit, volledig 
gestoffeerd met ECHT LEDER, zwart onderstel, extra 
verzwaard onderstel, volledig houten rugleuning, ``lock`` 
functie,met pomp systeem, pu leder armleuning hoezen.

50 €

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

50 €

81 1x Model: Ergo-Line Ergo 1,100% Ergonomisch, Kleur: 
zwart, rugleuning mesh uitvoering en zit vlak volledig 
gestoffeerd: verstelbare  rugleuning en zitting, met extra 
lendesteun, verstelbaar armleuning, diepte en kanteling 
verstelbaar hoofdsteun , chrome onderstel, extra 
verzwaard, sterpoot in Chrome met wielen, lock functie. 
Dit betreft een nieuw product.:

50 €
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82 1x Model: Ergo-Line Ergo 1,100% Ergonomisch, Kleur: 
grijs, rugleuning mesh uitvoering en zit vlak volledig 
gestoffeerd: verstelbare  rugleuning en zitting, met extra 
lendesteun, verstelbaar armleuning, diepte en kanteling 
verstelbaar hoofdsteun , chrome onderstel, extra 
verzwaard, sterpoot in Chrome met wielen, lock functie. 
Dit betreft een nieuw product.:

50 €

83 1x Model: Ergo-Line Ergo 1,100% Ergonomisch, Kleur: 
grijs, rugleuning mesh uitvoering en zit vlak volledig 
gestoffeerd: verstelbare  rugleuning en zitting, met extra 
lendesteun, verstelbaar armleuning, diepte en kanteling 
verstelbaar hoofdsteun , chrome onderstel, extra 
verzwaard, sterpoot in Chrome met wielen, lock functie. 
Dit betreft een nieuw product.:

50 €

84 1x Model: Ergo-Line Ergo 2,100% Ergonomisch, Kleur: 
grijs/wit rugleuning en zitvlak in mesh: verstelbare  
rugleuning en zitting, met extra lendesteun, verstelbaar 
armleuning, diepte en kanteling verstelbaar hoofdsteun , 
zwart onderstel, extra verzwaard, sterpoot in met wielen in
het zwart, lock functie. nieuw product.:

50 €

85 1x Model: Ergo-Line Ergo 2,100% Ergonomisch, Kleur: 
grijs/wit rugleuning en zitvlak in mesh: verstelbare  
rugleuning en zitting, met extra lendesteun, verstelbaar 
armleuning, diepte en kanteling verstelbaar hoofdsteun , 
zwart onderstel, extra verzwaard, sterpoot in met wielen in
het zwart, lock functie. nieuw product.:

50 €

86 1x Model: Ergo-Line Ergo 2,100% Ergonomisch, Kleur: 
zwart rugleuning en zitvlak in mesh: verstelbare  rugleuning
en zitting, met extra lendesteun, verstelbaar armleuning, 
diepte en kanteling verstelbaar hoofdsteun , zwart 
onderstel, extra verzwaard, sterpoot in met wielen in het 
zwart, lock functie. nieuw product.:

50 €
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87 1x Model: Ergo-Line Ergo 2,100% Ergonomisch, Kleur: 
zwart rugleuning en zitvlak in mesh: verstelbare  rugleuning
en zitting, met extra lendesteun, verstelbaar armleuning, 
diepte en kanteling verstelbaar hoofdsteun , zwart 
onderstel, extra verzwaard, sterpoot in met wielen in het 
zwart, lock functie. nieuw product.:

50 €

88 6x Modern eetkamerstoel UDC8221-MF06, Kleur: Sand, 
Microvezel stof, geruit gestikt, 360° draai functie, gecoat 
zwart onderstel,

50 €

89 6x Modern eetkamerstoel UDC8221-MF07, Kleur: Cognac, 
Microvezel stof, geruit gestikt, 360° draai functie, gecoat 
zwart onderstel,

50 €

90 6x Modern eetkamerstoel UDC8221-MF08, Kleur: Grey, 
Microvezel stof, geruit gestikt, 360° draai functie, gecoat 
zwart onderstel,

50 €

91 8x Design eetkamerstoelen, Model: mila, Kleur: zwart, kuip 
stoel, velvet stof, geruit lijnen, gestikt in dezelfde kleur, 
zeer zachte stof, Gecoat en verzwaard onderstel.:

50 €
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92 6x Design eetkamerstoelen, Model: mila, Kleur: bruin, kuip 
stoel, velvet stof, geruit lijnen, gestikt in dezelfde kleur, 
zeer zachte stof, Gecoat en verzwaard onderstel.:

50 €

93 8x Design eetkamerstoelen, Model: mila, Kleur: Geel, kuip 
stoel, velvet stof, geruit lijnen, gestikt in dezelfde kleur, 
zeer zachte stof, Gecoat en verzwaard onderstel.:

50 €

94 6x Design eetkamerstoelen, Model: mila, Kleur: groen, kuip 
stoel, velvet stof, geruit lijnen, gestikt in dezelfde kleur, 
zeer zachte stof, Gecoat en verzwaard onderstel.:

50 €

95 6x Design eetkamerstoel, model: Sam, kleur: cognac, PU 
leather, verzwaard en gecoat stalen poten, vintage 
afwerking, volledig gestikt, extra steun op zitvlak, niet 
gebruikt.:

50 €

96 8x Design eetkamerstoel, model: Sam, kleur: cognac, PU 
leather, verzwaard en gecoat stalen poten, vintage 
afwerking, volledig gestikt, extra steun op zitvlak, niet 
gebruikt.:

50 €

97 6x Design eetkamerstoel, model: Sam, kleur: Black, PU 
leather, verzwaard en gecoat stalen poten, vintage 
afwerking, volledig gestikt, extra steun op zitvlak, niet 
gebruikt.:

50 €
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98 8x Design eetkamerstoel, model: Sam, kleur: Black, PU 
leather, verzwaard en gecoat stalen poten, vintage 
afwerking, volledig gestikt, extra steun op zitvlak, niet 
gebruikt.:

50 €

99 8x Amo cognac eetkamerstoel, armleuning: ja: materiaal: 
Pu leather: omschrijving: petalen poten:

50 €

100 6x Amo zwart eetkamerstoel, armleuning: ja: materiaal: Pu 
leather: omschrijving: metalen poten:

50 €

101 8x Amo zwart eetkamerstoel, armleuning: ja: materiaal: Pu 
leather: omschrijving: metalen poten:

50 €

102 6x Design eetkamerstoel Fly Zwart, metalen zwarte 
onderstel, kuip model, romp in kunstof, verzwaard en wit 
gecaot stalen onderstel.:

50 €

103 6x Yorrk eetkamerstoel, kleur: zwart, kuip stoel, pu leather,
geruit lijnen, gestikt in dezelfde kleur, Gecoat en verzwaard
onderstel.:

50 €
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104 6x Yorrk eetkamerstoel, kleur: cognac, kuip stoel, pu 
leather, geruit lijnen, gestikt in dezelfde kleur, Gecoat en 
verzwaard onderstel.:

50 €

105 6x Yorrk eetkamerstoel, kleur: green, kuip stoel, pu leather,
geruit lijnen, gestikt in dezelfde kleur, Gecoat en verzwaard
onderstel.:

50 €

106 6x Rom eetkamerstoel, kleur: grey,  cowboy stof, slee poot,
bekleed armleuning, geruit gestikt:

50 €

107 6x Rom eetkamerstoel, kleur: cognac, cowboy stof, slee 
poot, bekleed armleuning, geruit gestikt:

50 €

108 6x Design eetkamerstoel,  model: Mark, kleur: Beige , 
velvet, verzwaard en gecoat stelen onderstel, spider poot, 
armleuningen gestoffeerd

50 €

109 6x Design eetkamerstoel UDC8158-RU02, kleur: Cognac, 
Pu leather, extra verzwaard en gecoat onderstel met 
moderne poten

50 €
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110 6x Design eetkamerstoel UDC8158-RU08, kleur: Grey, Pu 
leather, extra verzwaard en gecoat onderstel met moderne
poten

50 €

111 6x Design eetkamerstoel UDC8158-RU05, kleur: 
Donkerbruin, Pu leather, extra verzwaard en gecoat 
onderstel met moderne poten

50 €

112 6x Design eetkamerstoel UDC8158-RU07, kleur: Lichtgrijs,
Pu leather, extra verzwaard en gecoat onderstel met 
moderne poten

50 €

113 4x Fly barkruk, Metalen zwarte onderstel,romp in kunstof, 
verzwaard en wit gecaot stalen onderstel.

50 €

114 6x Fly barkruk, Metalen zwarte onderstel,romp in kunstof, 
verzwaard en wit gecaot stalen onderstel.

50 €
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115 4x Sky pink barkruk, velvet stof, extra verzwaard en gecoat 
onderstel, met voetsteun:

50 €

116 4x Sky groen barkruk, velvet stof, extra verzwaard en 
gecoat onderstel, met voetsteun:

50 €

117 4x Sky rood barkruk, velvet stof, extra verzwaard en gecoat
onderstel, met voetsteun:

50 €

118 4x Sky mosterd geel barkruk velvet stof, extra verzwaard 
en gecoat onderstel, met voetsteun:

50 €

119 6x Design eetkamerstoelen, Model: 9195, Kleur: Off white, 
kuip stoel, velvet stof, zeer zachte velours stof, zitvlak met 
extra foam kussen, Gecoat en verzwaard onderstel.

50 €
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120 6x Design eetkamerstoelen, Model: 9195, Kleur: Grijs, kuip 
stoel, velvet stof, zeer zachte velours stof, zitvlak met 
extra foam kussen, Gecoat en verzwaard onderstel.

50 €

121 6x Design eetkamerstoelen, Model: 9195, Kleur: Zwart, 
kuip stoel, velvet stof, zeer zachte velours stof, zitvlak met 
extra foam kussen, Gecoat en verzwaard onderstel.

50 €

122 6x Design eetkamerstoelen, Model: 9195, Kleur: Blauw, 
kuip stoel, velvet stof, zeer zachte velours stof, zitvlak met 
extra foam kussen, Gecoat en verzwaard onderstel.

50 €

123 6x Design eetkamerstoelen, Model: 9195, Kleur: Oud roze, 
kuip stoel, velvet stof, zeer zachte velours stof, zitvlak met 
extra foam kussen, Gecoat en verzwaard onderstel.

50 €

124 6x Design eetkamerstoelen, Model: Lil, Kleur: Groen, velvet
stof, zeer zachte velours stof, zitvlak met extra foam 
kussen, Gecoat en verzwaard onderstel.

50 €
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125 6x Design eetkamerstoelen, Model: Lil, Kleur: Grijs, velvet 
stof, zeer zachte velours stof, zitvlak met extra foam, 
Gecoat en verzwaard onderstel.

50 €

126 6x Design eetkamerstoelen, Model: Lil, Kleur: Taupe, velvet
stof, zeer zachte velours stof, zitvlak met extra foam, 
Gecoat en verzwaard onderstel.

50 €

127 6x Design eetkamerstoelen, Model: Luc, Kleur: Groen, 
velvet stof, zeer zachte velours stof, zitvlak met extra 
foam, Gecoat en verzwaard onderstel.

50 €

128 6x Design eetkamerstoelen, Model: Luc, Kleur: Roze, velvet
stof, zeer zachte velours stof, zitvlak met extra foam, 
Gecoat en verzwaard onderstel.

50 €

129 6x Design eetkamerstoelen, Model: TC 2055, Kleur: 
Antraciet, bovenkant microvezel, onderkant geweven stof,
zitvlak met extra foam, 180° draaistoel.

50 €
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130 6x Design eetkamerstoelen, Model: TC 2055, Kleur: Blauw, 
bovenkant microvezel, onderkant geweven stof, zitvlak 
met extra foam, 180° draaistoel.

50 €

131 6x Design eetkamerstoelen, Model: TC 2055, Kleur: Bruin, 
bovenkant microvezel, onderkant geweven stof, zitvlak 
met extra foam, 180° draaistoel.

50 €

132 6x Design eetkamerstoelen, Model: TC 2055, Kleur: Grijs, 
bovenkant microvezel, onderkant geweven stof, zitvlak 
met extra foam, 180° draaistoel.

50 €

133 6x Design barstoel, Model: Log, Kleur: Bruin, velvet stof, 
zeer zachte stof, zithoogte 65cm, Gecoat en verzwaard 
onderstel.

50 €

134 6x Design eetkamerstoel, model: FYC226, kleur: Grey, PU 
onderstel, extra gefoamd zitvlak, buitenkant geruit gestikt,
metalen zwarte slee poot,  verzwaard en zwart  gecoat 
stalen onderstel.

50 €

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



135 6x Amon eetkamerstoel, kleur: zwart, velvet stof, extra 
verzwaard en gecoat onderstel met wieltjes, met 
armleuning.

50 €

136 4x Fly barkruk, Metalen zwarte onderstel,kleur : zwart, 
romp in kunstof, verzwaard en wit gecaot stalen onderstel.

50 €

137 6x Fly barkruk, Metalen zwarte onderstel,romp in kunstof, 
kleur: zwart, verzwaard en wit gecaot stalen onderstel.

50 €

138 4x Sky pink barkruk, velvet stof, extra verzwaard en gecoat 
onderstel, met voetsteun:

50 €

139 4x Sky groen barkruk, velvet stof, extra verzwaard en 
gecoat onderstel, met voetsteun:

50 €

140 4x Sky rood barkruk, velvet stof, extra verzwaard en gecoat
onderstel, met voetsteun:

50 €
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141 4x Sky mosterd geel barkruk velvet stof, extra verzwaard 
en gecoat onderstel, met voetsteun:

50 €

142 4x  industriele barkruk, model: Berlin, kleur: Bruin, texas 
vintage bekleding PU leather, full metal frame, met 
draaibaar onderstel, extra verzwaard, hoogte verstelbaar 
met pomp, gecoat onderstel, ongebruikt:

50 €

143 6x Design eetkamerstoelen, Model: Lucas, Kleur: Antraciet,
Vintage velvet stof, zitvlak met extra foam, Gecoat en 
verzwaard onderstel.

50 €

144 8x Design eetkamerstoelen, Model: Lucas, Kleur: Grijs, 
Vintage velvet stof, zitvlak met extra foam, Gecoat en 
verzwaard onderstel.

50 €

145 6x Design eetkamerstoelen, Model: Lucas, Kleur: Roos, 
Vintage velvet stof, zitvlak met extra foam, Gecoat en 
verzwaard onderstel.

50 €
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146 6x Design eetkamerstoelen, Model: Lucas, Kleur: Geel, 
Vintage velvet stof, zitvlak met extra foam, Gecoat en 
verzwaard onderstel.

50 €

147 6x Design eetkamerstoelen, Model: Lucas, Kleur: Groen, 
Vintage velvet stof, zitvlak met extra foam, Gecoat en 
verzwaard onderstel.

50 €

148 1x 240cm eikenhout boomstamtafelblad, model: dutch, 
houten blad van europees eiken, boomstam tafel blad met 
onbehandelde look en opgevuld  Zéér exclusieve afmeting: 
circa 240cm, (L) exclusief poten.:

50 €

149 1x 260cm eikenhout boomstamtafelblad, model: dutch, 
houten blad van europees eiken, boomstam tafel blad met 
onbehandelde look en opgevuld  Zéér exclusieve afmeting: 
circa 260cm, (L) exclusief poten.:

50 €

150 1x 280cm eikenhout boomstamtafelblad, model: dutch, 
houten blad van europees eiken, boomstam tafel blad met 
onbehandelde look en opgevuld  Zéér exclusieve afmeting: 
circa 280cm, (L) exclusief poten.:

50 €
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151 1x 260 cm eikenhout boomstamtafelblad, model: dutch, 
houten blad van europees eiken, boomstam tafel blad met 
onbehandelde look en opgevuld  Zéér exclusieve afmeting: 
circa 260cm, (L) exclusief poten.:

50 €

152 1x 220cm eikenhout boomstamtafelblad, model: dutch, 
houten blad van europees eiken, boomstam tafel blad met 
onbehandelde look en opgevuld  Zéér exclusieve afmeting: 
circa 220cm, (L) exclusief poten.:

50 €

153 1x Modern vloerkleed van katoen, Kelim, 160 x 230cm, 
machinaal geweven, 2710

50 €

154 1x Modern vloerkleed van katoen, Kelim, 160 x 230cm, 
machinaal geweven, 27950

50 €

155 1x Modern vloerkleed van katoen, Kelim, 160 x 230cm, 
machinaal geweven, 26040

50 €

156 1x Modern vloerkleed van katoen, Kelim, 160 x 230cm, 
machinaal geweven, 29220

50 €
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157 1x Modern vloerkleed van katoen, Kelim, 160 x 230cm, 
machinaal geweven, 29320

50 €

158 1x Modern vloerkleed van katoen, Kelim, 160 x 230cm, 
machinaal geweven, 29560

50 €

159 1x Modern vloerkleed van katoen, Kelim, 160 x 230cm, 
machinaal geweven, 29650

50 €

160 1x Modern vloerkleed van katoen, Kelim, 160 x 230cm, 
machinaal geweven, 29670

50 €

161 1x Modern vloerkleed van katoen, Kelim, 160 x 230cm, 
machinaal geweven, 29671

50 €

162 1x Modern vloerkleed van katoen, Kelim, 160 x 230cm, 
machinaal geweven, 29960

50 €

163 1x Modern vloerkleed van katoen, Kelim, 160 x 230cm, 
machinaal geweven, 29970

50 €

164 1x Modern vloerkleed van katoen, Kelim, 160 x 230cm, 
machinaal geweven, 30320

50 €
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