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

Rustfri vaskebord L
Rustfri vaskebord L 260 cm, med indbygget vask, spuleslange, kold/varm
vand + rustfri rullebord L 170 cm. begge mærke novameta

2

Electrolux industri komfur
Electrolux industri komfur med stor glasplade med 4 zoner, 380 v.

3

Rustfri bordplade med
Rustfri bordplade med indbygget vask L 260 cm + lille sidebord

4

2 Spritdispensere +
2 Spritdispensere + palle med toiletpapir og håndsæbe i poser.

5

12 tons hydr.
12 tons hydr. Rørbukker med værktøjer, bemærk uden ben.

6

Rustfri arbejdsbord L
Rustfri arbejdsbord L 265 cm.

7

Transportvogn med kraftige
Transportvogn med kraftige hjul

8

Transportvogn med kraftige
Transportvogn med kraftige hjul

9

Parti ruller stålwire
Parti ruller stålwire 2 mm. I kasse

10

2 gamle retro
2 gamle retro tøj stativer
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11

Gammel jernbord med
Gammel jernbord med hvid plade

12

13 stk rustfri
13 stk rustfri bøjle stativer til gulv montering

13

Læder drejestol +
Læder drejestol + gl. morfar stol.

14

2 barstole +
2 barstole + 2 guld stole.

15

7 stk bøjle
7 stk bøjle stativer med ben

16

3M fremviser +
3M fremviser + 4 kontorlamper til loft ophæng

17

3 stk store
3 stk store værkstedslamper + lille radiator

18

6 stk bøjle
6 stk bøjle stativer med ben

19

Stor butiksreol til
Stor butiksreol til vægmontering, med ca 50 hylder, 280 cm ophængs
skinner

20

Wellness water drikkevandsrenser
Wellness water drikkevandsrenser med 3 filtre der renser for både bakterier,
klor, tungmetaller. Bemærk, maskinen kræver ikke strøm.
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21

Eksklusiv skrædder gine,
Eksklusiv skrædder gine, Dijckman, med arme og hænder, fingere i træ,
som kan bøjes i mange stillinger

22

Eksklusiv skrædder gine,
Eksklusiv skrædder gine, Dijckman, med arme og hænder, fingere i træ,
som kan bøjes i mange stillinger

23

Eksklusiv skrædder gine,
Eksklusiv skrædder gine, Dijckman, med arme og hænder, fingere i træ,
som kan bøjes i mange stillinger

24

Eksklusiv skrædder gine,
Eksklusiv skrædder gine, Dijckman, med arme og hænder, fingere i træ,
som kan bøjes i mange stillinger

25

2 stk Eksklusiv
2 stk Eksklusiv skrædder giner, Dijckman, med arme og hænder, fingere i
træ, som kan bøjes i mange stillinger, den ene er lidt defekt

26

2 stk giner
2 stk giner på fod

27

16 stk (
16 stk ( 8 sæt ) udgangs alarm søjler, til butik, med en strømboks, der kan
mangle dele, stand ukendt, kan jo bruges uden strøm, som forebyggende.

28

3 stk Rensdyrskind
3 stk Rensdyrskind 130-150 cm, har kun været brugt til udstilling

29

3 stk Rensdyrskind
3 stk Rensdyrskind 130-150 cm, har kun været brugt til udstilling

30

3 stk Rensdyrskind
3 stk Rensdyrskind 130-150 cm, har kun været brugt til udstilling
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31

3 stk Rensdyrskind
3 stk Rensdyrskind 130-150 cm, har kun været brugt til udstilling

32

Udstillings / konferrencebord,
Udstillings / konferrencebord, hvid. L 250 B 150 H 81,5 cm. Vægt ca. 300 kg.
Nye dog med få produktionsfejl. MF

33

Udstillings / konferrencebord,
Udstillings / konferrencebord, hvid. L 250 B 150 H 81,5 cm. Vægt ca. 300 kg.
Nye dog med få produktionsfejl. MF

34

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. Ubrugt i kasse.

35

2 flotte udendørs
2 flotte udendørs Herregårdslamper, højde ca 220 cm, i alu med fod der kan
monteres, 220 v. uden pærer. Usamlet i 2 kasser.

36

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

37

2 pakker plast
2 pakker plast riste for afløb i garage

38

Stor proff. Topnøglesæt,
Stor proff. Topnøglesæt, kraftig model 21-50 mm

39

100 w led
100 w led lampe, 220 v

40

Gadelampe 50 w
Gadelampe 50 w
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41

Solar 60 w
Solar 60 w gadelampe med solceller, censor

42

Opladelig arbejdslampe, 50W,
Opladelig arbejdslampe, 50W, ned dreje og kipbar fod. Indbygget batteri
samt ladekabel til cigarettænder medfølger. Ubrugt

43

Stor 200 w
Stor 200 w Led lampe, 220v.

44

Fiskegrej, 60 stk
Fiskegrej, 60 stk blink 30-40 gram

45

Luftpistol 4,5 mm
Luftpistol 4,5 mm med 3 bøtter hagl, skydekasse, skydeskiver

46

12 stk softgun
12 stk softgun geværer

47

Luftpistol 4,5 mm
Luftpistol 4,5 mm med 3 bøtter hagl, skydekasse, skydeskiver

48

12 stk softgun
12 stk softgun geværer

49

Stor fastnøgle sæt
Stor fastnøgle sæt med skralle, 6-32 mm. Med drejeled.

50

Fastnøgle sæt med
Fastnøgle sæt med skralle, 8-32 mm

Side 5 af 13

51

Popcorn maskine, bordmodel
Popcorn maskine, bordmodel 220V. Ubrugt.

52

Elektisk pandesteger 220
Elektisk pandesteger 220 V, 730X500X230 mm. Ubrugt.

53

Sandblæsekabine med lys
Sandblæsekabine med lys og hammerlak lakeret stålplade. Ubrugt og
usamlet i kasse.

54

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

55

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

56

Støvsuger med slange,
Støvsuger med slange, uden rør + rygsprøjte, stand ukendt, MF

57

40 stk softgun
40 stk softgun pistoler

58

Vægt med digitalt
Vægt med digitalt display. Beregner pris ud fra vægt. Max 40 kg. Ubrugt.

59

Vægt med digitalt
Vægt med digitalt display. Beregner pris ud fra vægt. Max 40 kg. Ubrugt.

60

Fiskegrej, 3 stk
Fiskegrej, 3 stk fluestænger med hjul, forfang, fluer 3 x 12 st.
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61

Kraftig Bit sæt
Kraftig Bit sæt til topnøgle, 32 dele

62

lille bænksliber +
lille bænksliber + specialtænger, MF

63

2 wireless headset
2 wireless headset + smart ur + hands free kit

64

Kraftig Bit sæt
Kraftig Bit sæt til topnøgle, 32 dele

65

Værkstedskuffert med bor,
Værkstedskuffert med bor, bits, mv. Ubrugt.

66

Kompressor 220v +
Kompressor 220v + lille benzin generator 230v + stor lampe + kasse med
beslag, stand ukendt, MF

67

Kraftig havebord lavet
Kraftig havebord lavet af gammel vognhjul Ø 100 cm, MF

68

Flagermuse stol med
Flagermus stol med sort læderlook, MF

69

Luka Design dobbeltseng
Luka Design dobbeltseng størrelse 180x200cm. med Topmadras Top 4 T28
med Memory skum, kvalitets seng med fantastisk ligge komfort og flere
zoner, polstret med flot mørk stof, fabriksny og udleveres i original
emballage.

70

Luka Design dobbeltseng
Luka Design dobbeltseng størrelse 180x200cm. med Topmadras Top 4 T28
med Memory skum, kvalitets seng med fantastisk ligge komfort og flere
zoner, polstret med flot mørk stof, fabriksny og udleveres i original
emballage.
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71

Luka Design dobbeltseng
Luka Design dobbeltseng størrelse 180x200cm. med Topmadras Top 4 T28
med Memory skum, kvalitets seng med fantastisk ligge komfort og flere
zoner, polstret med flot mørk stof, fabriksny og udleveres i original
emballage.

72

Delonghi Kaffe automat
Delonghi Kaffe automat 220 v, + 2 B og O højtalere, stand ukendt, MF

73

Lerdue kaster, MF
Lerdue kaster, MF

74

Lille køleskab +
Lille køleskab + kaffemaskine, stand ukendt, MF

75

Ca 100 par
Ca 100 par knob arbejdshandsker, MF

76

Flot billede med
Flot billede med logo 60 x 90 cm

77

Flot billede med
Flot billede med logo 60 x 90 cm

78

35 stk legetøjs
35 stk legetøjs pistoler, MF

79

Wellness water drikkevandsrenser
Wellness water drikkevandsrenser med 3 filtre der renser for både bakterier,
klor, tungmetaller. Bemærk, maskinen kræver ikke strøm.

80

Wellness water drikkevandsrenser
Wellness water drikkevandsrenser med 3 filtre der renser for både bakterier,
klor, tungmetaller. Bemærk, maskinen kræver ikke strøm.
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81

Wellness water drikkevandsrenser
Wellness water drikkevandsrenser med 3 filtre der renser for både bakterier,
klor, tungmetaller. Bemærk, maskinen kræver ikke strøm.

82

Stort Pokerspil i
Stort Pokerspil i alukuffert, MF

83

2 nye barstole
2 nye barstole + malersæt, MF

84

Isabella rumdeler 2,5
Isabella rumdeler 2,5 m + dørmarkise 90 + loftlampe, MF

85

Airocide luftrenser proff.
Airocide luftrenser proff. Model, 220 v, se info på airocide.com, vejl pris var
7999.-

86

Airocide luftrenser proff.
Airocide luftrenser proff. Model, 220 v, se info på airocide.com, vejl pris var
7999.-

87

Airocide luftrenser proff.
Airocide luftrenser proff. Model, 220 v, se info på airocide.com, vejl pris var
7999.-

88

Havesæt i flet
Havesæt i flet med glasbord med brugsspor, MF

89

Lysskilt med logo
Lysskilt med logo L. 120 cm

90

Lysskilt med logo
Lysskilt med logo L. 150 cm
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91

Lysskilt med logo
Lysskilt med logo L. 150 cm

92

36 stk Broste
36 stk Broste Copenhagen Bubble glas, 12 hvidvin, 12 rødvin, 12
champagne. Fin stand.

93

6 stk bruseforhæng
6 stk bruseforhæng 180x200 sandfarvet + 6 toiletrulle holdere, MF

94

8 stk Broste
8 stk Broste Copenhagen metal taburetter / barstole H 66 cm

95

24 stk Led
24 stk Led Spots 6w, 220v, i orginale kasser, MF

96

Ny Glasfiberkasse med
Ny Glasfiberkasse med låg, 102x120x47 cm, kraftige hængsler og låse
mulighed, fantastisk til nød køleskab, opbevaring, kaninbur og meget andet

97

Ca. 55 stk.
Ca. 55 stk. Broste Copenhagen Bubble glas, 24 rød, 27 hvid, 4 champagne
glas. Fin stand

98

9 stk Broste
9 stk Broste Copenhagen metal taburetter / barstole H 66 cm

99

Diverse pynteting, alt
Diverse pynteting, alt på hylden

100

Parti lamper, glasskærme
Parti lamper, glasskærme til ophæng
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101

Diverse lamper, alt
Diverse lamper, alt på hylden

102

Diverse pynteting, alt
Diverse pynteting, alt på hylden

103

Diverse lamper, alt
Diverse lamper, alt på hylden

104

Diverse rammer /
Diverse rammer / billeder, ca 28 stk i alt

105

2 elefant fødder,
2 elefant fødder, stole, 150 kg

106

2 elefant fødder,
2 elefant fødder, stole, 150 kg

107

Broste Copenhagen service,
Broste Copenhagen service, til ca 12 personer, med 2 slags tallerkener,
kopper + diverse Broste Copenhagen pynteting

108

Diverse indbo, pynteting,
Diverse indbo, pynteting, bambuskurv, mm. Som på foto

109

36 stk Broste
36 stk Broste Copenhagen Bubble glas, 12 hvidvin, 12 rødvin, 12
champagne, fin stand.

110

Dankort kasse apparat
Dankort kasse apparat med nøgler og 4 dankort terminaler, uden opladere.
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111

Ca. 700 stk
Ca. 700 stk Sushi tallerkener Ø 15 cm. i kasser der medfølger. Flere med
skår og ridser.

112

4 kantineborde og
4 kantineborde og 6 stole med høj ryg

113

2 stk. Smokestop Ultra Cigaret
2 stk. Smokestop Ultra Cigaret askebæger i lukket beholder med
metalspand indeni. Ubrugt i reg. kasser. Farve beige.

114

2 stk. Smokestop Ultra Cigaret
2 stk. Smokestop Ultra Cigaret askebæger i lukket beholder med
metalspand indeni. Ubrugt i reg. kasser. Farve beige.

115

2 stk. Smokestop Ultra Cigaret
2 stk. Smokestop Ultra Cigaret askebæger i lukket beholder med
metalspand indeni. Ubrugt i reg. kasser. Farve beige.

116

2 stk. Smokestop Ultra Cigaret
2 stk. Smokestop Ultra Cigaret askebæger i lukket beholder med
metalspand indeni. Ubrugt i reg. kasser. Farve beige.

117

2 stk. Smokestop Ultra Cigaret
2 stk. Smokestop Ultra Cigaret askebæger i lukket beholder med
metalspand indeni. Ubrugt i reg. kasser. Farve beige.

118

2 stk. Smokestop Ultra Cigaret
2 stk. Smokestop Ultra Cigaret askebæger i lukket beholder med
metalspand indeni. Ubrugt i reg. kasser. Farve beige.

119

2 stk. Smokestop Ultra Cigaret
2 stk. Smokestop Ultra Cigaret askebæger i lukket beholder med
metalspand indeni. Ubrugt i reg. kasser. Farve beige.

120

2 stk. Smokestop Ultra Cigaret
2 stk. Smokestop Ultra Cigaret askebæger i lukket beholder med
metalspand indeni. Ubrugt i reg. kasser. Farve beige.
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121

2 stk. Smokestop Ultra Cigaret
2 stk. Smokestop Ultra Cigaret askebæger i lukket beholder med
metalspand indeni. Ubrugt i reg. kasser. Farve beige.

122

Ny glasfiberkasse med låg
Ny Glasfiberkasse med låg, 102x120x47 cm, kraftige hængsler og låse
mulighed, fantastisk til nød køleskab, opbevaring, kaninbur og meget andet

123

Poleret Granit plader
Poleret Granit plader i 3 stykker. 1 stk 126X63X3 cm. 1 stk 104X61X3 cm. 1
stk 61X50X3 cm.

124

Ca. 20 stk Rammer med lys
Ca. 20 stk Rammer med lys - plakatrammer med velcrolukning. H 66 B 48
cm. Ubrugte i original indpakning.

125

Ca. 40 stk Rammer med lys
Ca. 40 stk Rammer lys - plakatrammer med velcrolukning. H 66 B 48 cm.
Ubrugte i original indpakning.

126

Ca. 20 stk. Rammer med lys
Ca. 20 stk. Rammer med lys - plakatrammer med velcrolukning. H 66 B 48
cm. Ubrugte i original indpakning.

127

Stort parti solskærme
Stort parti solskærme i blå, sort hvid. Ca. 1300 stk.

128

Børne ATV med
Børne ATV med 2 takt benzinmotor, fremstår meget lidt brugt men sidder
fast i stempel og sælges derfor som defekt.
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