Online Auktion, Kæruldvej 1, 7400 Herning.
1

Hornslet maleri Ø
Hornslet maleri Ø 130 cm. Malet på MDF plade. Har været brugt i
udstilling. momsfri vare. MF

2

Infrarød Sauna til
Infrarød Sauna til 2 personer, luksus model, 120 x 120 x 190cm, 8
carbon varmere 330x4 + 180x2 109 i alt 1920 watt. kommer
Ubrugt og usamlet i kasser

3

Golfbil Yamaha G29
Golfbil Yamaha G29 - carbon - helt ny aldrig brugt. Kørt 20 Timer
som ny Årg 2019

4

Rundt vildmarksbad til
Rundt vildmarksbad til 6 personer. Vildmarksbadet er med
indvendig bænke og udvendig trappestige i lærketræ.
Vildmarksbadet måler Ø 1,8 mtr. Dette vildmarksbad er udstyret
med en udvendig ovn i rustfrit stål. Varen sælges som ny

5

Kunst "In
Kunst "In a perfect world nobody gets horny" af Smike Kessner fra
2007. Måler 50 x 30 cm. momsfri vare. MF

6

Pop up telt
Pop up telt sort m. Easy MX logo 3 X 4 M. Ubrugt i kasse.Varen
sælges som ny

7

Designer lamper 2
Designer lamper 2 stk. Luxo Borens. Pendler af hvidlakeret metal.
H. 43 Ø 65 cm. Fremstår med lettere slitage. momsfri vare.
Demofoto. MF

8

Paddleboard 350 cm
Paddleboard 350 cm Størrelse: 350 x 81 x 15cm. Materiale: Top:
EVA-skummåtte 2-lags Overflade: PVC-materiale Belastning: 140
kg Standard tilbehør: Håndpumpe x1 Bære Bag x 1 Reparationssæt
x1 Fin x1. Varen sælges som ny

9

Origianl benzin stander
Origianl benzin stander fra en Shell tankstation

10

Fold ud kuffert
Fold ud kuffert med værktøj. 205 dele. Varen sælges som ny
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11

NSU Knallert NSU Knallert - stand ukendt. momsfri vare. MF

12

Street løbehjul Designet
Street løbehjul Designet er innovativt og perfekt til bykørsel. Med
dette lovlige elektriske løbehjul kan du nemt komme til og fra
arbejde, eller hen til bussen eller toget. Motor: 300 W 36 V
Specifikationer: 3. gear 15/22/28 km/t CE godkendt Monteret med
støttefod Kan medbringes i busser og tog oplades nemt via
stikkontakt LED display Disk bremser Tophastighed ca. 20 km/t
Rækkevidde: op til 30 km. Ladetid: ca. 4 - 6 timer Max belastning
100kg Nettovægt 17,5 kg Mål: 112 x 50 x 111 cm. Fylder
sammenfoldet: 118 x 33 x 43 cm.

13

combardu Happy Kids
combardu Happy Kids blå Combardu kid e-bike er en el Trike bike
med aftagelig batteri Specifikationer: Batteri: 24V 4Ah lithium
batteri Materiale: aluminiumsramme+gaffel Motor: 24V 100 W
Start: elektrisk start Dækstørrelse: 12 tommer Max hastighed: 1215 km/t Køretid: 80-90 min Bremse: bagbremse Transmission:
kædedrev L928 x B508 x H579mm Opladningstid: 2-3 timer. Varen
sælges som ny

14

harley taburet i
harley taburet i rustfrit stål. Denne taburet er med Pneumatisk
højdejustering fra 65,4 cm til 76,8 cm. Taburetten kan dreje i 360°
på en StainlessSteel Seat Swivels Taburetten er lavet på forkromet
stålbaseMål: Diameter 39.4cm Højde:65.4 -76.8cm

15

Paddleboard 320 cm
Paddleboard 320 cm Størrelse: 320 x 86 x 15cm. Materiale: Top:
EVA-skummåtte 2-lags Overflade: PVC-materiale Belastning: 140
kg Standard tilbehør: Håndpumpe x1 Bære Bag x 1 Reparationssæt
x1 Fin x1. Varen sælges som ny

16

MX Toolbox, Her
MX Toolbox, Her er alt det værktøj samlet som du behøver for at
skrue i din MX crosser. Indeholder 65 dele. 53 x 29 x 38 cm.
Perfekt til din crosser og trailer. Varen sælges som ny

17

Berøringsfri dispenser til
Berøringsfri dispenser til håndsprit. Genopfyldelig beholder, 850
ml. Dispenseren er berøringsfri og har mulighed for 3 forskellige
justeringer. Med genopfyldelig beholder, 850 ml. så du kan fylde
alt dit eget hånddesinfektionssprit i, uanset mærke. Varen sælges
som ny

18

Ford Fiesta 1,3.
Ford Fiesta 1,3. Kørt 134.000. indregistreret 1. gang i 2005. Sidste
syn 05-2020. Benzin motor. Tidl reg. nr CW 12568. momsfri vare.
MF

19

ECO street løbehjul
ECO street løbehjul Motor: 250 W 36 V Specifikationer: 2. gear
12/20 km/t CE godkendt Monteret med støttefod Kan medbringes i
busser og tog oplades nemt via stikkontakt LED display Disk
bremser Tophastighed ca. 20 km/t Rækkevidde: op til 8 - 15 km.
(60 kg.) Ladetid: ca. 2 - 5 timer Max belastning 100 kg Nettovægt
12 kg Mål: 96 x 43 x 107 cm.Fylder sammenfoldet: 96 x 43 x 43
cm.Varen sælges som ny
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20

Designer lamper 2
Designer lamper 2 stk. Luxo Borens. Pendler af hvidlakeret metal.
H. 43 Ø 65 cm. Fremstår med lettere slitage. Demotofo. momsfri
vare. MF

21

Monkey scooter Monkey scooter - stand ukendt. momsfri vare. MF

22

Berøringsfri dispenser til
Berøringsfri dispenser til håndsprit på stander. Genopfyldelig
beholder, 850 ml. Desinfektions dispenser inkl. stander.
Dispenseren er berøringsfri og har mulighed for 3 forskellige
justeringer. Med genopfyldelig beholder, 850 ml. så du kan fylde
alt dit eget hånddesinfektionssprit i, uanset mærke. Varen sælges
som ny

23

Paddleboard 320 cm
Paddleboard 320 cm Størrelse: 320 x 86 x 15cm. Materiale: Top:
EVA-skummåtte 2-lags Overflade: PVC-materiale Belastning: 140
kg Standard tilbehør: Håndpumpe x1 Bære Bag x 1 Reparationssæt
x1 Fin x1. Varen sælges som ny

24

ATV trailer/trækvogn. Vognen
ATV trailer/trækvogn. Vognen måler på dækket 170 x 85 cm.

25

Kawasaki MX toolbox
Kawasaki MX toolbox med 65 dele Her er alt det værktøj samlet
som du behøver for at skrue i din MX crosser Indeholder 65 dele 53
x 29 x 38 cm. Perfekt til din crosser og trailer. Varen sælges som
ny

26

Læs Mere info, Afhentning mv
Husk at læse info, afhentningsdage mv i Høgild

27

Combardu free E-bike
Combardu free E-bike sort Combardu FREE e-bike Elektrisk
elscooter cykel med motor. Motor: 350 W Børsteløs Specifikationer:
14 tommer solidt fordæk (med skivebremse) 14 Tommer bagdæk
(med skivebremse) Klatrevinkel 15 grad Batteri: 36V, 10AH
Lithium-batteri Tophastighed ca. 25 km/t Stålramme Maks. Interval
20 ± 5 km Rækkevidde: op til 20 km. Ladetid: ca. 3,5 timer Max
belastning 120kg Nettovægt 17,5 kg Kan delvist og nemt slåes
sammen og transporteres i bilen.*Rækkevidde afhænger ifht.
belastning og underlag. Varen sælges som ny

28

LED flagstangsline. Har
LED flagstangsline. Har aldrig været brugt eller pakket ud. momsfri
vare. MF
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29

Formel 1 hjul
Formel 1 hjul 2 stk. 2 stk Good Year Racing dæk fælge , monteret
på ATS fælge. Måske mest til Udstillings brug. Str: 28,0x12x18
&26,5x12x18

30

harley taburet i
harley taburet i rustfrit stål. Denne taburet er med Pneumatisk
højdejustering fra 65,4 cm til 76,8 cm. Taburetten kan dreje i 360°
på en StainlessSteel Seat Swivels Taburetten er lavet på forkromet
stålbaseMål: Diameter 39.4cm Højde:65.4 -76.8cm. Taburetten har
stået i udstilling og er en demo model

31

Toolbox orange KTM
Toolbox orange KTM indeholder 65 dele Her er alt det værktøj
samlet som du behøver for at skrue i din MX crosser Indeholder 65
dele 53 x 29 x 38 cm Perfekt til din crosser og trailer. Varen sælges
som ny

32

Funktionelt opbevaringskabinet med
Funktionelt opbevaringskabinet med 4 aflåst rum er i pulverlakeret
stål. Kabinettet er i pulverlakeret stål med rustfrie ståldøre, som er
lakeret med graphitemat satin finish så de er modstandsdygtige
overfor fingerprint.Hvert enkelt modul har forskellige nøgle og
plads til påsætning af navn. Mål: Bredde: 38.1 Dybde: 45.7 Højde:
183,0. Varen sælges som ny

33

Gilette Fusion barberblade.
Gilette Fusion barberblade. 5 pakker . Helt nye og uåbnede.

34

Brugt brændeskur. Måler
Brugt brændeskur. Måler 83 x164 cm. Rust medfølger da varen er
brugt og har stået udendørs. Rusten er patina og påtænkt skurets
udseende. momsfri vare. MF

35

Rundt vildmarksbad til
Rundt vildmarksbad til 4 personer. Vildmarksbadet er med
indvendig bænke og udvendig trappestige i gran. Vildmarksbadet
måler Ø 1,8 mtr. Dette vildmarksbad er udstyret med en indvendig
ovn i aluminium. Varen sælges som ny

36

BARAK poseløs støvsuger
BARAK poseløs støvsuger 2300W, 8 m ledning, 850 Watt. Ny i
original emballage.

37

combardu Happy Kids
combardu Happy Kids rød Combardu kid e-bike er en el Trike bike
med aftagelig batteri Specifikationer: Batteri: 24V 4Ah lithium
batteri Materiale: aluminiumsramme+gaffel Motor: 24V 100 W
Start: elektrisk start Dækstørrelse: 12 tommer Max hastighed: 1215 km/t Køretid: 80-90 min Bremse: bagbremse Transmission:
kædedrev L928 x B508 x H579mm Opladningstid: 2-3 timer. Varen
sælges som ny
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38

Gammelt kasseapparat. National
Gammelt kasseapparat. National N1640. Varen er i ældre stand,
har været brugt, men bruges nu i udstilling.

39

Løbehjul M6 Specifikationer:
Løbehjul M6 Specifikationer: 3. gear 15/22/28 km/t CE godkendt
Kan medbringes i busser og tog oplades nemt via stikkontakt LED
display Tophastighed ca. 25 km/t Rækkevidde: op til 25 km.
Ladetid: ca. 3 - 5 timer Max belastning 100kg Nettovægt 12 kg
*Rækkevidde afhænger ifht. belastning og underlag. Varen sælges
som ny

40

Designer lamper 2
Designer lamper 2 stk. Luxo Borens. Pendler af hvidlakeret metal.
H. 43 Ø 65 cm. Fremstår med lettere slitage. momsfri vare. MF

41

2 stk. Lotus
2 stk. Lotus professionel toilet dispenser model nummer: 502226.
Varen sælges som ny

42

harley taburet i
harley taburet i rustfrit stål. Denne taburet er med Pneumatisk
højdejustering fra 65,4 cm til 76,8 cm. Taburetten kan dreje i 360°
på en StainlessSteel Seat Swivels Taburetten er lavet på forkromet
stålbaseMål: Diameter 39.4cm Højde:65.4 -76.8cm

43

Galvaniseret stål gelænder
Galvaniseret stål gelænder 417 x 140 cm højde 102 cm.

44

Saunaovn til opbygning
Saunaovn til opbygning af egen sauna. Ovnen er ikke brugt men
har stået urørt i emballage. momsfri. MF

45

Løbehjul Ultra 2000
Løbehjul Ultra 2000 W, 48 v.

46

Funktionel massage stol.
Funktionel massage stol. Specifikationer: Indpakningsmassage
med 2 grupper af airbags til at presse og berolige trætte muskler
L-massage giver dig en kontinuerlig massage ned langs ryggen og
sørger for en længere og dybere afslapning Kompakt design med
unik mekanisk massage Flere massagetyper; rullende tappe
massage, æltende massage, shiatsu som opfrisker og aspælnder
musklerne Indtilling af spot massage, så du individuelt kan tilpasse
målområdet for din massage Bluetooth teknologi med stereo
højtaler Opvarmnings funktion frigør trætheden fra kroppen.
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47

Paddleboard 320 cm
Paddleboard 320 cm Størrelse: 320 x 86 x 15cm. Materiale: Top:
EVA-skummåtte 2-lags Overflade: PVC-materiale Belastning: 140
kg Standard tilbehør: Håndpumpe x1 Bære Bag x 1 Reparationssæt
x1 Fin x1. Varen sælges som ny

48

KTM Toolbox indeholder
KTM Toolbox indeholder 65 dele. Varen sælges som ny

49

ECO street løbehjul
ECO street løbehjul Motor: 250 W 36 V Specifikationer: 2. gear
12/20 km/t CE godkendt Monteret med støttefod Kan medbringes i
busser og tog oplades nemt via stikkontakt LED display Disk
bremser Tophastighed ca. 20 km/t Rækkevidde: op til 8 - 15 km.
(60 kg.) Ladetid: ca. 2 - 5 timer Max belastning 100 kg Nettovægt
12 kg Mål: 96 x 43 x 107 cm.Fylder sammenfoldet: 96 x 43 x 43
cm.Varen sælges som ny

50

10 x panserglas
10 x panserglas i forskellige farver Iphone 7 passer også til iphone
6.

51

Brugt Metro vandtank.
Brugt Metro vandtank. momsfri vare. MF

52

Lækker "get in
Lækker "get in shape" stol der plejer din krop mens du slapper af.
Bækkenøvelse, luftmassage, hipformede øvelse, taljetvistøvelse,
butt lifting øvelse, indstillelig ryg.

53

Craftman sear brugt
Craftman sear brugt maskine. momsfri vare. MF

54

Combardu free E-bike
Combardu free E-bike sort Combardu FREE e-bike Elektrisk
elscooter cykel med motor. Motor: 350 W Børsteløs Specifikationer:
14 tommer solidt fordæk (med skivebremse) 14 Tommer bagdæk
(med skivebremse) Klatrevinkel 15 grad Batteri: 36V, 10AH
Lithium-batteri Tophastighed ca. 25 km/t Stålramme Maks. Interval
20 ± 5 km Rækkevidde: op til 20 km. Ladetid: ca. 3,5 timer Max
belastning 120kg Nettovægt 17,5 kg Kan delvist og nemt slåes
sammen og transporteres i bilen.*Rækkevidde afhænger ifht.
belastning og underlag. Varen sælges som ny

55

Værktøjstrolley inkl. 122
Værktøjstrolley inkl. 122 dele værktøj i plasticbakker. Med kørehjul
og håndtag som en klassisk kuffert. Varen sælges som ny

Side 6 af 15

56

Paddleboard 350 cm
Paddleboard 350 cm Størrelse: 350 x 81 x 15cm. Materiale: Top:
EVA-skummåtte 2-lags Overflade: PVC-materiale Belastning: 140
kg Standard tilbehør: Håndpumpe x1 Bære Bag x 1 Reparationssæt
x1 Fin x1. Varen sælges som ny

57

12 flasker brunello
12 flasker brunello BRUNELLO DI MONTALCINO POGGIO LUCINA
2013.

58

Værktøjskuffet med 198
Værktøjskuffet med 198 dele. Varen sælges som ny

59

Pop up telt
Pop up telt sort m. Easy MX logo 3 X 4 M. Ubrugt i kasse.

60

Street løbehjul Designet
Street løbehjul Designet er innovativt og perfekt til bykørsel. Med
dette lovlige elektriske løbehjul kan du nemt komme til og fra
arbejde, eller hen til bussen eller toget. Motor: 300 W 36 V
Specifikationer: 3. gear 15/22/28 km/t CE godkendt Monteret med
støttefod Kan medbringes i busser og tog oplades nemt via
stikkontakt LED display Disk bremser Tophastighed ca. 20 km/t
Rækkevidde: op til 30 km. Ladetid: ca. 4 - 6 timer Max belastning
100kg Nettovægt 17,5 kg Mål: 112 x 50 x 111 cm. Fylder
sammenfoldet: 118 x 33 x 43 cm.

61

Berøringsfri dispenser til
Berøringsfri dispenser til håndsprit. Genopfyldelig beholder, 850
ml. Dispenseren er berøringsfri og har mulighed for 3 forskellige
justeringer. Med genopfyldelig beholder, 850 ml. så du kan fylde
alt dit eget hånddesinfektionssprit i, uanset mærke. Varen sælges
som ny

62

Hornslet maleri 136
Hornslet maleri 136 cm. Malet på MDF plade. Har været brugt i
udstilling. momsfri vare. MF

63

Berøringsfri dispenser til
Berøringsfri dispenser til håndsprit på stander. Genopfyldelig
beholder, 850 ml. Dispenseren er berøringsfri og har mulighed for
3 forskellige justeringer. Med genopfyldelig beholder, 850 ml. så du
kan fylde alt dit eget hånddesinfektionssprit i, uanset mærke.
Varen sælges som ny

64

Combardu free E-bike
Combardu free E-bike RØD Combardu FREE e-bike Elektrisk
elscooter cykel med motor. Motor: 350 W Børsteløs Specifikationer:
14 tommer solidt fordæk (med skivebremse) 14 Tommer bagdæk
(med skivebremse) Klatrevinkel 15 grad Batteri: 36V, 10AH
Lithium-batteri Tophastighed ca. 25 km/t Stålramme Maks. Interval
20 ± 5 km Rækkevidde: op til 20 km. Ladetid: ca. 3,5 timer Max
belastning 120kg Nettovægt 17,5 kg Kan delvist og nemt slåes
sammen og transporteres i bilen.*Rækkevidde afhænger ifht.
belastning og underlag. Varen sælges som ny
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65

Brugt Sort damecykel.
Brugt Sort damecykel. Mosquito Street Race. Sælges momsfri. MF

66

Fodboldbord med opbevaring
Fodboldbord med opbevaring farven rød. Spil med vennerne og
hav de kolde øl lige ved hånden. Bordet kommer helt ny i
emballage

67

Paddleboard 320 cm
Paddleboard 320 cm Størrelse: 320 x 86 x 15cm. Materiale: Top:
EVA-skummåtte 2-lags Overflade: PVC-materiale Belastning: 140
kg Standard tilbehør: Håndpumpe x1 Bære Bag x 1 Reparationssæt
x1 Fin x1. Varen sælges som ny

68

Malertape 38 x
Malertape 38 x 50 mm. kommer i en kasse med 24 ruller.

69

Pakkevægt - Har
Pakkevægt - Har været brugt på lager.

70

MX Toolbox Husqvarna.
MX Toolbox Husqvarna. Her finder du alt det værktøj dui skal
bruge til at skrue i din MX crosser. Indeholder 65 dele. 53 x 29 x 38
cm. Ekstra skuffe til reservedele. Perfekt til din crosser og trailer.
Varen sælges som ny

71

Løbehjul M6 Specifikationer:
Løbehjul M6 Specifikationer: 3. gear 15/22/28 km/t CE godkendt
Kan medbringes i busser og tog oplades nemt via stikkontakt LED
display Tophastighed ca. 25 km/t Rækkevidde: op til 25 km.
Ladetid: ca. 3 - 5 timer Max belastning 100kg Nettovægt 12 kg
*Rækkevidde afhænger ifht. belastning og underlag. Varen sælges
som ny

72

12 flasker brunello
12 flasker brunello BRUNELLO DI MONTALCINO POGGIO LUCINA
2013.

73

Plafond loftslampe, har
Plafond loftslampe, har ikke været brugt og ligger stadig i
emballage. Sælges momsfri. MF
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Combardu free E-bike
Combardu free E-bike sort Combardu FREE e-bike Elektrisk
elscooter cykel med motor. Motor: 350 W Børsteløs Specifikationer:
14 tommer solidt fordæk (med skivebremse) 14 Tommer bagdæk
(med skivebremse) Klatrevinkel 15 grad Batteri: 36V, 10AH
Lithium-batteri Tophastighed ca. 25 km/t Stålramme Maks. Interval
20 ± 5 km Rækkevidde: op til 20 km. Ladetid: ca. 3,5 timer Max
belastning 120kg Nettovægt 17,5 kg Kan delvist og nemt slåes
sammen og transporteres i bilen.*Rækkevidde afhænger ifht.
belastning og underlag. Varen sælges som ny

75

Skandi ligthere Skandi ligthere - helt nye. Kommer i salgskasse med 144 stk.

76

Velfac terasse dør.
Velfac terasse dør. Hvidt træ indvendigt gråt metal udvendigt.
Farvekode Ral 9010. Døren måler 950 x 2290 cm. Døren er
momsfri og skal afhentes i Silkeborg. Døren er stadig pakket ind,
og ikke været i brug, da den var blevet bestilt efter forkert mål.
momsfri vare. MF

77

Arbejdstaburet Ford perdformance.
Arbejdstaburet Ford perdformance. Arbejdstaburet i rustfrit stål.
Denne taburet er med Pneumatisk højdejustering fra 65,4 cm til
76,8 cm. Taburetten kan dreje i 360° på en StainlessSteel Seat
Swivels Taburetten er lavet på forkromet stålbase Mål: Diameter
39.4cm Højde:65.4 -76.8cm

78

2000 stk. Mundbind
2000 stk. Mundbind Type LR2. 40 kasser med 50 stk

79

4 barstole i
4 barstole i lettere brugt udgave. Momsfri vare. MF

80

Brugt Mustang angel
Brugt Mustang angel pigecykel. Momsfri vare. MF

81

combardu Happy Kids
combardu Happy Kids grøn Combardu kid e-bike er en el Trike bike
med aftagelig batteri Specifikationer: Batteri: 24V 4Ah lithium
batteri Materiale: aluminiumsramme+gaffel Motor: 24V 100 W
Start: elektrisk start Dækstørrelse: 12 tommer Max hastighed: 1215 km/t Køretid: 80-90 min Bremse: bagbremse Transmission:
kædedrev L928 x B508 x H579mm Opladningstid: 2-3 timer. Varen
sælges som ny

82

Selvopklæbende pop up
Selvopklæbende pop up lampe, ligger stadig i kasse og har aldrig
været hængt op. momsfri vare. MF
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83

Fodboldbord sort Fodbold
Fodboldbord sort Fodbold bord med opbevaring. Med dette bord
kan du spille fodbold med vennerne og have kolde drikke lige ved
hånden

84

2 stk. Lotus
2 stk. Lotus professionel toilet dispenser model 502226. Varen
sælges som ny

85

Yamaha MX Toolbox,
Yamaha MX Toolbox, Her er alt det værktøj samlet som du behøver
for at skrue i din MX crosser. Indeholder 65 dele. 53 x 29 x 38 cm.
Perfekt til din crosser og trailer. Varen sælges som ny

86

Slæbetov - tov
Slæbetov - tov til biler, både, lastbiler mm. 8,60 mtr.

87

Snekæder. momsfri vare.
Snekæder. momsfri vare. MF

88

Fodboldbord med opbevaring,
Fodboldbord med opbevaring, sort. Spil med vennerne og hav de
kolde øl lige ved hånden

89

Værktøjstrolley inkl. 122
Værktøjstrolley inkl. 122 dele værktøj i plasticbakker. Med kørehjul
og håndtag som en klassisk kuffert. Varen sælges som ny

90

BARAK poseløs
BARAK poseløs støvsuger 2300W, 8 m ledning, 850 Watt. Ny i
original emballage.

91

Nbrugt Nilfisk højtryksrenser.
Nbrugt Nilfisk højtryksrenser. E135.1 WAP KEW. Med udstyr. Varen
er brugt.

92

Brugt Hvid SCO652417
Brugt Hvid SCO652417 pigecykel. Momsfri. MF
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93

Pop up telt
Pop up telt sort m. Easy MX logo 3 X 4 M. Ubrugt i kasse.

94

Fidgetspinnere i salgskasse
Fidgetspinnere i salgskasse - helt nye. I alt 384 stk.

95

RZ Duo massage
RZ Duo massage pistol Optimal til både efter træning, hvor du har
ømme og trætte muskler - samt generelt ømme muskler Vibrations
og massagepistolen giver dig en dybdegående massage som
blødgører dine muskler.Batteriet på 2600mAH giver dig 4+ timers
massage. RZ Duo: 14.8V Med de to forskellige indstillinger, fitness
og medi åbnes der for en hel ny type massage - hvor den på medi,
vil være en mere afvekslende pulserende massage.9 Niveauer
Niveau 1-9 = 1.200 bpm - 3.500 bpm Der medfølger fem hoveder
til massage gun - Fork head (gaffelhoved): Til nakke og rygsøjle Flat head (fladt hoved): Til alle dele af kroppen - Bullet head (finger
hoved): Til trigger områder og dybdegående - Round head (rundt
hoved): Til store muskelgrupper - Boble head: Til de mere ømme
områder, hvor slagkraften bliver reduceret en anelse. - Finger
head: Buet og spidst hoved.Der medfølger oplader. Varen sælges
som ny

96

KN 95 Maske
KN 95 Maske - 5 æsker a 90 stk En perfekt maske til beskyttelse af
luftvejene mod atmosfærisk forurening, snavs, støv, bakterier,
sæsonbestemte allergier, røg, køretøjer og andre dampe, aske og
partikler, som udgør en sundhedsfare. Den giver et højt niveau af
åndedrætsbeskyttelse mod sygdomme, der kan opstå visse
omgivelser, da den filtrerer de fleste luftpartikler. Materiale: Woven
Non Woven Melt-Blown Type: Engangsbrug Design: 3D Farve: Hvid
Onesize Unisex Beskyttelse: 5 lag KN95 klassifikation, minder om
FFP2 Bakteriel filtreringseffektivitet (BFE): > 95 % Justerbart
næsestykke Ergonomisk: Tilpasser sig perfekt til ansigtets form
Næse- og mundmaske Elastiske stropper giver perfekt justering
Velegnet til følsom hud: Irriterer og ødelægger ikke huden Let og
bekvem Praktisk, nem og sikker brug Korrekt placering er
afgørende for effektiv beskyttelse

97

Trådhyldesystem med 8
Trådhyldesystem med 8 hylder og plast kasser.Dette reol system
er i pulverlakeret ståltråd. Systemet står på 4 sorte hjul i 7,6cm.
diameter. De 2 af hjulene kan låses. Mål: Bredde91 Dybde: 36
Højde:161. Varen sælges som ny

98

Malertape 38 x
Malertape 38 x 50 mm. kommer i kasse med 24 ruller.

99

Snekæder. momsfri vare.
Snekæder. momsfri vare. MF
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100

Monstertruck toolbox med
Monstertruck toolbox med 65 dele værktøj til din MX crosser Toolboxen er helt ny og har aldrig været brugt

101

8 tomme tønder
8 tomme tønder - ideelle til bygning af tømmerflåde. momsfri vare.
MF

102

Infrarød saunastørrelse 120x120x190cm
Infrarød saunastørrelse 120x120x190cm Skal samles - men er nem
at samle 8 pcs carbon heater 330x4+180x2+120x2=1920W total
1920W. Varen sælges som ny

103

Søren Lund Sofa.
Søren Lund Sofa. hvid måler 1,90 x 0,8 cm. Sofaen er ikke ny, den
har været brugt men fremstår pæn. Momsfri. MF

104

iRobot helt ny
iRobot helt ny støvsuger -har aldrig været brugt

105

Gammel symaskine, stand
Gammel symaskine, stand ukendt. momsfri vare. MF

106

Filt Tæpper til
Filt Tæpper til overdækning ca. 100 kvm.

107

EKTORP 3-pers. sofa,Grå.
EKTORP 3-pers. sofa,Grå. Måler 2,2 x ,85 Sofaen har stået i et
udstillingshus. momsfri vare. MF

108

Metal Dør til
Metal Dør til sikkerhedsrum. Måler 2,1 x 1 mtr.

109

Pop up telt
Pop up telt sort m. Easy MX logo 3 X 4 M. Ubrugt i kasse.
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110

Designer lamper 2
Designer lamper 2 stk. Luxo Borens. Pendler af hvidlakeret metal.
H. 43 Ø 65 cm. Fremstår med lettere slitage. Demofoto. momsfri
vare. MF

111

Smart vintage cafe
Smart vintage cafe stå bord Specifikationer: Højde: 102 cm.Ø: 60
cm. Varen sælges som ny

112

Pop up telt
Pop up telt sort m. Easy MX logo 3 X 4 M. Kommer Ubrugt i kasse.

113

RZ Duo massage
RZ Duo massage pistol Optimal til både efter træning, hvor du har
ømme og trætte muskler - samt generelt ømme muskler Vibrations
og massagepistolen giver dig en dybdegående massage som
blødgører dine muskler.Batteriet på 2600mAH giver dig 4+ timers
massage. RZ Duo: 14.8V Med de to forskellige indstillinger, fitness
og medi åbnes der for en hel ny type massage - hvor den på medi,
vil være en mere afvekslende pulserende massage.9 Niveauer
Niveau 1-9 = 1.200 bpm - 3.500 bpm Der medfølger fem hoveder
til massage gun - Fork head (gaffelhoved): Til nakke og rygsøjle Flat head (fladt hoved): Til alle dele af kroppen - Bullet head (finger
hoved): Til trigger områder og dybdegående - Round head (rundt
hoved): Til store muskelgrupper - Boble head: Til de mere ømme
områder, hvor slagkraften bliver reduceret en anelse. - Finger
head: Buet og spidst hoved.Der medfølger oplader.Varen sælges
som ny

114

Komfort massagestol i
Komfort massagestol i verdensklasse. Denne massagestol er
udstyret med en række af højteknologiske funktioner, der sikrer
dig en præcis og virkningsfuld massage. Massagestolen er meget
let at betjene og kan indstilles med timer – så læn dig tilbage og
slap af, du får en ægte luksus massage for alle pengene.
Hovedegenskaber: Timer: 10-30 minutter (justerbar) Præcis
kropsanalyse og skanning 1200 mm Ls Super Long Curve Track 3D
massage – professionel bevægelses Massage med intelligente
”bolde” Rammer 22 akupunkturpunkter Med indbygget
fodmassage Bluetooth-musik USB opladning,
Mobiltelefonopbevaring Varmeterapi 160mm benplads,
justeringshøjde 1500-1900 mm. Materiale: PU læder Størrelse: 140
x 106 x 74 cm Strøm: 220W Spænding: 220V

115

Massagestol m. benmassage.
Massagestol m. benmassage. Flere massagetyper; rullende tappe
massage, æltende massage, shiatsu og strecht massage Læg
massage Nul-væg teknologi gør det muligt at placere stolen inden
for 10 cm. fra væggen og stadig kunne ligge stolen helt tilbage
One touch Nul tyngdekraft giver en vægtløs følelse for at lindre
spændinger, stress og muskel ubehag Smart kropsscanning
opfanger præcist din skulderposition 4-hjulet massagemekanisme
samarbejder med tavs motor master massage Opvarmnings
funktion frigør trætheden fra kroppen
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Værtøjskasse Honda Værtøjskasse Honda - værktøjet er ikke med og det er kun kassen
som sælges. Den er lettere brugt.

117

Skibs lanterne i
Skibs lanterne i kobber, flot patina

118

3 stk kobber
3 stk kobber ko øjer

119

Skandi ligthere Skandi ligthere - helt nye i salgskasse med 144 stk.

120

KTM MX Toolbox,
KTM MX Toolbox, Her er alt det værktøj samlet som du behøver for
at skrue i din MX crosser. Indeholder 65 dele. . Perfekt til din
crosser og trailer. Varen sælges som ny

121

Berøringsfri dispenser til
Berøringsfri dispenser til håndsprit. Genopfyldelig beholder, 850
ml. Dispenseren er berøringsfri og har mulighed for 3 forskellige
justeringer. Med genopfyldelig beholder, 850 ml. så du kan fylde
alt dit eget hånddesinfektionssprit i, uanset mærke. Varen sælges
som ny

122

Pop up telt
Pop up telt sort m. Easy MX logo 3 X 4 M.kommer Ubrugt i kasse.

123

Paddleboard 350 cm
Paddleboard 350 cm Størrelse: 350 x 81 x 15cm. Materiale: Top:
EVA-skummåtte 2-lags Overflade: PVC-materiale Belastning: 140
kg Standard tilbehør: Håndpumpe x1 Bære Bag x 1 Reparationssæt
x1 Fin x1. Varen sælges som ny

124

Kontormodul 80 x
Kontormodul 80 x 80 cm - brugt. momsfri vare. MF

125

Berøringsfri dispenser til
Berøringsfri dispenser til håndsprit på stander. Genopfyldelig
beholder, 850 ml. Dispenseren er berøringsfri og har mulighed for
3 forskellige justeringer.Med genopfyldelig beholder, 850 ml. så du
kan fylde alt dit eget hånddesinfektionssprit i, uanset mærke.
Varen sælges som ny
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Paddleboard 320 cm
Paddleboard 320 cm Størrelse: 320 x 86 x 15cm. Materiale: Top:
EVA-skummåtte 2-lags Overflade: PVC-materiale Belastning: 140
kg Standard tilbehør: Håndpumpe x1 Bære Bag x 1 Reparationssæt
x1 Fin x1. Varen sælges som ny

127

Værktøjstrolley inkl. 122
Værktøjstrolley inkl. 122 dele værktøj i plasticbakker. Med kørehjul
og håndtag som en klassisk kuffert. Varen sælges som ny

128

Berøringsfri dispenser til
Berøringsfri dispenser til håndsprit. Genopfyldelig beholder, 850
ml. Dispenseren er berøringsfri og har mulighed for 3 forskellige
justeringer.Med genopfyldelig beholder, 850 ml. så du kan fylde alt
dit eget hånddesinfektionssprit i, uanset mærke. Varen sælges
som ny

129

ECO street løbehjul
ECO street løbehjul Motor: 250 W 36 V Specifikationer: 2. gear
12/20 km/t CE godkendt Monteret med støttefod Kan medbringes i
busser og tog oplades nemt via stikkontakt LED display Disk
bremser Tophastighed ca. 20 km/t Rækkevidde: op til 8 - 15 km.
(60 kg.) Ladetid: ca. 2 - 5 timer Max belastning 100 kg Nettovægt
12 kg Mål: 96 x 43 x 107 cm.Fylder sammenfoldet: 96 x 43 x 43
cm.. Varen sælges som ny
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