Online Samler Auktion, Lene Haus Vej 2, 7430 Ikast
1

RICOH printer MP
RICOH printer MP C4503, pring-kopi-scan. Der medfølger en enkelt
farveparton.

2

4 stk barstole,
4 stk barstole, siddehøjde 73 cm.

3

2 stk blomster/dekorationsopsatser
2 stk blomster/dekorationsopsatser i mat sort, højde 140 cm.

4

5 stk stole,
5 stk stole, mrk. DanForm. Sort læderlook, flere brugsspor i
betræk.

5

Hvilestol i blå
Hvilestol i blå stof med stålstel.

6

15 stk stabelstole,
15 stk stabelstole, mrk. LAMMHULTS. Flere med skrammer i
ryglæn.

7

14 stk konferrencestole
14 stk konferrencestole i lys brun stof betræk.

8

5 kantinestole i
5 kantinestole i sort stof betræk.

9

2 skriveborde, sofabord,
2 skriveborde, sofabord, kontorstol samt reol. Med brugsspor og
skrammer.

10

Salgs/udstillingsdesk i blank
Salgs/udstillingsdesk i blank hvid. H 100 cm. L 200 cm.
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11

Salgs/udstillingsdesk i blank
Salgs/udstillingsdesk i blank hvid. H 100 cm. L 200 cm.

12

2 stk spejle
2 stk spejle i grå aluramme, 140 X 50 cm.

13

2 stk store
2 stk store lamper til ophæng, Ø 55 cm.

14

Kartell loftlampe i
Kartell loftlampe i akryl, samt alu loftlampe.

15

Lædersofa, 3 pers
Lædersofa, 3 pers L 230 cm. Kraftige brugsspor.

16

Lædersofa, 3 pers
Lædersofa, 3 pers L 200 cm. Flere ridser i læder.

17

Kantinebord L 200
Kantinebord L 200 B 100 cm. 6 stk stabelstole medfølger, hvor 2 er
knækket i sæde.

18

7 stk gamle
7 stk gamle malerier i forskellige størrelser og rammer. MF

19

14500 PLASTIC sugerør
14500 stk sugerør i plastic. MF

20

13500 PLASTIC sugerør
13500 stk. sugerør i plastic. MF
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21

2 loftlamper, Ø
2 loftlamper, Ø 70 cm.

22

TOSHIBA fladskærms tv
TOSHIBA fladskærms tv med fjernbetjening og vægophæng med
drejearm. MF

23

4 stk svejsehjelme
4 stk svejsehjelme HN 3125.

24

40 pakker bitssæt
40 pakker bitssæt med 10 stk i hver.

25

Brødskæremaskine, 150 W
Brødskæremaskine, 150 W i rustfri stål. Ubrugt.

26

2 stk mini
2 stk mini WIFI camera Full HD 4,5 cm ø. Opkobling til mobiltlfon,
tablet, pc, IR dioder til natvisning. Ubrugt

27

6 stk 6
6 stk 6 stk LED lysarmaturer, 96 watt, 60 cm. Ubrugt.

28

Børne crosser 49
Børne crosser 49 cc, 2 takt benzin motor, sædehøjde 60 cm, 10
tommer hjul, skivebremser, alufælge. Udleveres i farven blå. Delvis
samlet i transportkasse. Husk at efterspænde skruer, bolte og
tjekke motorolie. Vi anbefaler man skifter motorolie hurtigst muligt.

29

ATV 110 cc
ATV 110 cc med 4 takt benzinmotor, lys, elstart, sædehøjde 65 cm,
delvis samlet i transportkasse. Camouflagefarvet, blå-sort-grå.
Husk at efterspænde skruer, bolte og tjekke motorolie. Vi anbefaler
man skifter motorolie hurtigst muligt.

30

Dobbelt Værkstedsvogn med
Dobbelt Værkstedsvogn med værktøj. Ubrugt og usamlet i org
emballage
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31

Elektrisk Pandesteger 220V,
Elektrisk Pandesteger 220V, 730 x 500 x 230 mm.

32

Kraftig pladehejs med
Kraftig pladehejs med udskud på hjul, løfter højde ca 335 cm,
plade længde op til 284 cm.

33

Popcornmaskine, 200 V,
Popcornmaskine, 200 V, ubrugt demomodel med lagerspor.

34

Pladevibrator C50 med
Pladevibrator C50 med 78,5 cc benzinmotor, plade str 490x320
mm, hjul, gummimåtte medf.

35

Fad, frugtskål, kobberskål
Stor patronhylster / Kugle, + Fad, frugtskål, kobberskål. MF

36

12 stk Lumega
12 stk Lumega hvide loftsspots, kipbare LED. Model NS14 Ø 86,5
mm. MF

37

12 stk Lumega
12 stk Lumega hvide loftsspots, kipbare LED. Model NS14 Ø 86,5
mm. MF

38

Kilberry airtrack gymnastikmadras
Kilberry airtrack gymnastikmadras med bæretaske. 300X100X10
cm. Ubrugt.

39

Popcornmaskine, 310 watt.
Popcornmaskine, 310 watt. Med invendig belysning. H 44 B 30 cm.

40

20 stk. Celluless/SuckCup til
20 stk. Celluless/SuckCup til vakuumbehandling og
bindevævsmassage. Metoden bekæmper fedtdepoter, "mormor
arme" og slap hud. Kan anvendes på kroppen hvor der er
fedtdepoter og appelsinhed. Nye i original emballage. MF
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41

4 stk barstole
4 stk barstole i rød læderlook, siddehøjde 68 cm. MF

42

Kasse dispenser med
Kasse dispenser med ny rulle pakkepapir, samt palle med parti af
kasser i forskellige størrelser.

43

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)

44

Palle med forskelligt
Palle med forskelligt legetøj, reservedele, hjul, motorer, batterier
mv. Der er tale om returvarer, varer med transportskade og dårlig
emballage mv. Altsælgs som stand ukendt.

45

20 stk metalskilte
20 stk metalskilte 20 X 30 cm. MF

46

6 stk vendbare
6 stk vendbare veste Geographical Norway, 2 str. S, 2 str. M, 2 str.
L. Ubrugte. MF

47

Laser gravere maskine,
Laser gravere maskine, 3000 mW laser til gravering på mange
overflader. Tilsluttes PC. Ubrugt

48

Boxer svejser, MIG/TIG/MGA/MMA,
Boxer svejser, MIG/TIG/MGA/MMA, max 350 A, elektrode diameter,
1,6-3,2 mm. Wirediameter 0,8-1 mm. Digitalt display. Ubrugt.

49

648 watt orange/hvid
648 watt orange/hvid LED lys lygt til bil eller maskine. 120 cm lang.
Med 216 stk 3 watt Phillips LED chip. Ubrugt.

50

20 stk metalskilte
20 stk metalskilte 20 X 30 cm. MF
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51

4 stk gadekoste,
4 stk gadekoste, 3 stk gadekoste, samt 3 stk gulvskrubbere.

52

18 stk nye
18 stk nye sort toiletrulleholdere, model: Unika Special. MF

53

20 stk metalskilte
20 stk metalskilte 20 X 30 cm. MF

54

2 stk solsenge
2 stk solsenge i sort flet, ubrugt med lagerspor. MF

55

Palle med forskelligt
Palle med forskelligt legetøj, fjernstyrede biler, helikoptere mv. Der
er tale om returvarer, varer med transportskade og dårlig
emballage mv. Altsælgs som stand ukendt.

56

Værktøjsvogn Bearsafe, rød,
Værktøjsvogn Bearsafe, rød, med 7 skuffer og en del værktøj,
skuffer kan aflåses med centrallås, låge med lås i siden af skabet
med plads til opbevaring af spraydåser mv. store letløbende hjul
og topbakke med plads. Farve rød. Delvis samlet i kasse.

57

Børne Atv med
Børne Atv med 49 cc 2 takt benzinmotor, bremser, forlygter ikke
tilsluttet ( kun for syns skyld ) Sædehøjde 50 cm. Delvis samlet i
transportkasse. Multifarvet. Husk at efterspænde skruer, bolte og
tjekke motorolie. Vi anbefaler man skifter motorolie hurtigst muligt.

58

Palle med mange
Palle med mange fødevarebeholdere i plastic, låg m.m. medfølger.

59

6 gaveæsker der
6 gaveæsker der hver indeholder 3 håndklæder, rengøringsklude
samt polermiddel. MF

60

Wellness water drikkevandsmaskine
Wellness water drikkevandsmaskine med 3 filtre forbakterier, klor,
tungmetaller mv. Bemærk maskinen kræver ikke strøm.

Side 6 af 13

61

Wellness water drikkevandsmaskine
Wellness water drikkevandsmaskine med 3 filtre forbakterier, klor,
tungmetaller mv. Bemærk maskinen kræver ikke strøm.

62

Wellness water drikkevandsmaskine
Wellness water drikkevandsmaskine med 3 filtre forbakterier, klor,
tungmetaller mv. Bemærk maskinen kræver ikke strøm.

63

Wellness water drikkevandsmaskine
Wellness water drikkevandsmaskine med 3 filtre forbakterier, klor,
tungmetaller mv. Bemærk maskinen kræver ikke strøm.

64

Wellness water drikkevandsmaskine
Wellness water drikkevandsmaskine med 3 filtre forbakterier, klor,
tungmetaller mv. Bemærk maskinen kræver ikke strøm.

65

Wellness water drikkevandsmaskine
Wellness water drikkevandsmaskine med 3 filtre forbakterier, klor,
tungmetaller mv. Bemærk maskinen kræver ikke strøm.

66

Wellness water drikkevandsmaskine
Wellness water drikkevandsmaskine med 3 filtre forbakterier, klor,
tungmetaller mv. Bemærk maskinen kræver ikke strøm.

67

Wellness water drikkevandsmaskine
Wellness water drikkevandsmaskine med 3 filtre forbakterier, klor,
tungmetaller mv. Bemærk maskinen kræver ikke strøm.

68

10 stk gadekoste.
10 stk gadekoste.

69

Wasco støvsuger, opladelig
Wasco støvsuger, opladelig med kraftigt 21,6 V LI-ion batteri og
cyklon teknik. Ubrugt

70

Sæt med luftpistol,
Sæt med luftpistol, skydekasse, 100 srk skydeskiver og 500 stk
hagl 4,5 mm. Ubrugt.
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71

4 stk proff.
4 stk proff. Træningsmåtter TOORX, samt Wellness water
drikkevands renser med 3 tilhørende filtre. Bemærk maskinen
kræver ikke strøm.

72

2 pakker garage
2 pakker garage riste i plast, 3 m i hver pakke

73

2 pakker garage
2 pakker garage riste i plast, 3 m i hver pakke

74

Yahama lysskilttil ophæng,
Yahama lysskilt til ophæng, L 68 cm. MF

75

3 koste og
3 koste og 4 river.

76

Stort dobbeltskab med
Stort dobbeltskab med hylder i den ene side, og til bøjlestang i den
anden side. Skrivebord, sengeborde samt 3 spejle medfølger. Flere
med småskrammer og ridser. Alt på 2 paller.

77

Ny og ubrugt
Ny og ubrugt hoppeborg for børn. Den måler 360 x 280 x 215 cm
og egner sig bedst til børn fra 3-10 år. Hoppeborgen er udstyret
med et indelukket hoppe område og en lille rutsjebane. Den
leveres komplet med blæser, pløkker, og taske til opbevaring

78

Sandblæsekabine med lys
Sandblæsekabine med lys og hammerlak lakeret stålplade. Ubrugt
og usamlet i org. Emballage.

79

Palle med ca.
Palle med ca. 35 hvide ringbind, kasse med bonruller, vaser og
kasse med diverse pærer/spot/halogen.

80

15 skriveborde/skrivepult i
15 skriveborde/skrivepult i medfølgende transportbur på hjul.
Bordene måler: L 120 H 70 cm. Flere med brugsspor-ridser.
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81

3 stk army
3 stk army outdoor rygsække med mange rum og god plads.
Ubtugte

82

LED Solar Street
LED Solar Street lampe 60 w, med censor, All in one.

83

LED arbejdslampe, 100W,
LED arbejdslampe, 100W, uden stik.

84

Komplet værktøjskasse med
Komplet værktøjskasse med indhold af meget håndværktøj, til
bilen, traktoren, maskinen, sommerhuset, eller hjemme.

85

Stjernegaffelnøgle sæt med
Stjernegaffelnøgle sæt med skrald, 13 dele fra 8 - 32 mm.

86

Topnøglesæt med 26
Topnøglesæt med 26 dele. 21 - 50 mm

87

3 koste og
3 koste og 4 river.

88

Army outdoor rygsæk
Army outdoor rygsæk med god plads og mange rum, samt
fisketaske med skammel. Ubrugt

89

LED arbejdslampe. 220W,
LED arbejdslampe. 220W, uden strømstik.

90

LED arbejdslampe, 50
LED arbejdslampe, 50 W, genopladelig
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91

UDGÅR
Udgår

92

UDGÅR
Udgår

93

Palle med diverse
Palle med diverse varer fra byggemarked. Koste, river,
varmeblæser, knagerække, citruspresser og meget mere.

94

Palle med diverse
Palle med diverse varer fra byggemarked. Koste, river, grill
tilbehør, knagerække, brugt industri støvsuger, sav og meget
mere.

95

Palle med diverse
Palle med diverse varer fra byggemarked. Koste, river,
medicinskab, knagerække, grill tilbehør, auto produkter og meget
mere.

96

Palle med diverse
Palle med diverse varr fra byggemarked. Koste, river, auto
produkter, bits, værktøj, rammer og meget mere.

97

2 stk lanterner
2 stk lanterner i træ, 60X24 cm.

98

4 stk fiskhjul,
4 stk fiskhjul, 2 modeller.

99

2 ipad covere,
2 ipad covere, samt 5 panserglas.

100

UDGÅR
Udgår
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101

UDGÅR
Udgår

102

Lerdue kaster med
Lerdue kaster med snortræk til udløsning af lås, justerbar
spænding og lerdue-holder, ubrugt

103

171 dele topnøglesæt
171 dele topnøglesæt i praktisk kuffert.

104

2 stk pumpe
2 stk pumpe thermokander 1,9 L, samt Ear pads sæt i sort.

105

2 stk 50
2 stk 50 W gadelamper 220 V.

106

Borsæt i alukuffert.
Borsæt i alukuffert. 170 dele i str. 1,1 - 10 mm.

107

Green It græstrimmer
Green It græstrimmer og gædningsspreder. Ubrugt.

108

Benzin kædesav, ubrugt.
Benzin kædesav, ubrugt.

109

Komplet værktøjskasse med
Komplet værktøjskasse med indhold af meget håndværktøj, til
bilen, traktoren, maskinen, sommerhuset, eller hjemme.

110

Buskrydder med bezinmotor.
Buskrydder med bezinmotor.
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111

Værktøjsvogn Bearsafe med
Værktøjsvogn Bearsafe med 6 skuffer og en del værktøj, skuffer
kan aflåses med centrallås, låge med lås i siden af skabet med
plads til opbevaring af spraydåser mv. store letløbende hjul og
topbakke med plads. Farve blå. Delvis samlet i kasse.

112

Palle med stort
Palle med stort parti tank-tops og undertrøjer til herre og damer,
farver i grå og sort. Ass. Størrelser, samt pose med gaveposer. MF

113

Palle med stort
Palle med stort parti tank-tops og undertrøjer til herre og damer,
farver i sort og hvid. Ass. Størrelser, samt pose med Strap perfect
BH clips. MF

114

Vareparti fra ophørt hobbybutik
Vareparti fra ophørt hobbybutik, med bla. Vaser, krukker, dug,
reflekser, lys, sæbepispenser mv. MF

115

Vareparti fra ophørt hobbybutik
Vareparti fra ophørt hobbybutik, med bla. Stor flyttekasse med
blandet legetøj, spil, puder, rygsække, tasker med børnemotiv mv.
MF

116

Vareparti fra ophørt hobbybutik
Vareparti fra ophørt hobbybutik, med bla. Flyttekasser med
blandet legetøj, Sluban byg selv kit, vandsjov, udeleg mv. MF

117

Vareparti fra ophørt hobbybutik
Vareparti fra ophørt hobbybutik, med bla. 3 stk DAMIXA Kudos
Grande brusehoveder, Grohe bruseslanger, champaagnekølere,
hylder, knager, slagboremaskine, diverse grill tilbehør mv. MF

118

Vareparti fra ophørt hobbybutik
Vareparti fra ophørt hobbybutik, med stort parti kure, store og
små, med låg, med hank, store og små, krødkuresæt i sort eller
brun. MF

119

Vareparti fra ophørt hobbybutik
Vareparti fra ophørt hobbybutik, med bla. Børneure til ophæng,
Sluban samle sæt, spil, perler, pose med bamser, roligan udstyr,
tasker med motiv til børn mv. MF

120

Vareparti fra ophørt hobbybutik
Vareparti fra ophørt hobbybutik, med bla. Kasser med blandet
legetøj, vandsjov, solar lamper, party lyskæder, div. Til
havearbejde. MF
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121

Vareparti fra ophørt hobbybutik
Vareparti fra ophørt hobbybutik, med bla. Diverse til havearbejde,
drikkedunke, madkasser, vandsjov til haven, stor pose med bøjler
mv. MF

122

Vareparti fra ophørt hobbybutik
Vareparti fra ophørt hobbybutik, med bla. Vaser, dåser, lysestager,
store kasser med Sluban saml selv kit, legetøj, taske på hjul mv.
MF

123

Vareparti fra ophørt hobbybutik
Vareparti fra ophørt hobbybutik, med bla. Belysning, lamper til
børneværelset, udendørslamper, mv. MF

124

Vareparti fra ophørt hobbybutik
Vareparti fra ophørt hobbybutik med bla. vaser, krukker,
potteskjulere, blomster, serveringsbakker, rygsække med
børnemotiv. MF

125

Vareparti fra ophørt hobbybutik
Vareparti fra ophørt hobbybutik med bla. rammer, lys, vaser,
krukker, fotoalbum mv. MF

126

Vareparti fra ophørt hobbybutik
Vareparti fra ophørt hobbybutik med bla. penalhuse, plastik
opbevaring, vaser, fyrfadsstager, kasse med legetøj, drikkedunke,
madkasser mv. MF

127

2 stk tøjstativer
2 stk tøjstativer, mangler en arm

128

2 stk tøjstativer
2 stk tøjstativer på hjul

129

2 stk tøjstativer
3 stk dobbelte tøjstativer på hjul, med glasplade, ridset

130

2 stk tøjstativer
2 stk tøjstativer på hjul med glasplade og plads til Gine, ridset
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