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€ 325 - € 350

5

€ 120 - € 140

Art deco China Cabinet, Engels, met glas
in lood deuren en sleutel, mahonie fineer,
originele achterplaat en decoratie, maten
125 x 120 x 26, ooit 1750 gulden.

Dressoir met vitrinedeel 65x130x30
(hxbxd); 2 deuren, midden vorige eeuw. 1
Zijkant is rond. deuren zijn in kwartieren
gefineerd.

2

6

€ 80 - € 120

Vitrinekastje met 2 glazen planken,
mahonie, 100 x 37 x 30 cm. Op de foto
liggen de glazen planken erop

3

€ 40 - € 60

Hang-hoekkast met siersmeedwerk 60 cm
+ 70 cm (smeedwerk) hoog; 35 diep.
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€ 80 - € 100

Grenen hoekkast met 7 plankjes. Display
of vitrine. Bijzonder is dat de ene zijde
maar 23 cm breed is, terwijl de andere
zijde dubbel zo breed is. De kast moet wel
in de hoek worden vastgezet, want anders
valt hij naar voren als deur open gaat.
Goede staat. Ooit geloogd. NB.: barst in
glas onderin

€ 110 - € 130

Lage kast met marmeren blad en optrek
paneel. Het zwart marmeren blad ligt op
rolletjes en kan naar voren worden
getrokken. Dan kan aan achterzijde een
paneel worden opgetrokken . Zie foto's.
mooi als werkblad in keuken.

10

€ 30 - € 40

Modern houten bijzetmeubel met 2
schappen; 65 cm hoog, oppervlakte 50 x
60 cm

€ 200 - € 240

Art Deco dressoir. Met prachtige ronde
gefineerde deuren en hoekige grepen;
marmeren blad.
Afm : 154 cm breed; 50 cm diep; 108 cm
hoog. Geheel in goede staat, maar met
gebruikssporen.
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7

€ 20 - € 40
11

€ 40 - € 50

Pseudo-hout kunststoffen kastje,
65x48x36 (hxbxd), faux painted. jaren 20
of 30

Manou schappenkast, 180 cm hoog, 60
breed, 5 schappen

8

12

€ 40 - € 50

Schappenkast van hout, jaren 60, met 5
schappen 195x20x72. In het 6e schap
zitten 5 dwarse stangen van hout. Front is
iets geknikt

€ 40 - € 50

Hang-vitrinekastje

1
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€ 70 - € 90

Half rond theekastje met rolluik (1 moet
worden gelijmd), afmeting 76 x 38 x 70(h)
cm, niet oud.

17

Twee over drie kastje 80x80x50
(HxBxD),mahonie

18
14

€ 180 - € 200

21

Hoekkastje met draailade (naar rechts) en
dubbele schuifdeur waarvan er 1 opnieuw
moet worden ingezet. 68 cm hoog en de
zijde is 40 cm

€ 120 - € 140

€ 170 - € 190
Grenen ladenkast, 3 laden met
porseleinen knoppen, op bolpoten en met
houtsnijwerk op staanders; doorleefd oud.
80x105x54 cm (hxbxd)

22

Theekastje met glazen deuren, Engels, 2
glazen planken, afmeting kastje: 90 x 26 x
124 (h) cm,

15

19

23

€ 180 - € 200

Kaptafel, vroeg 20e eeuw, notenhout; 6
lades en 3 spiegels. In de handgrepen
mooi gedetailleerd koper met heel vroege
kunststof (galaliet?); lades
gezwaluwstaart. 75 cm hoog, 60 cm diep,
verstelbare spiegel 110 cm.

16

€ 80 - € 100

Theekastje uit Engeland, ca jaren 20,
gebogen glasdeur. geverfd geweest, maar
schoon gekrabd. Hoogte 71 cm.
Decoratief.
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€ 40 - € 50

€ 80 - € 100

€ 40 - € 50

Ladenkastje, 4 laden, deels triplex,
afmeting: 89h x 73br x 42 d. (cm)

€ 30 - € 40

Secretaire, 2 laden, ca 1930. Beslag lijkt
wat nieuwer. Fineer is op een aantal
plaatsen beschadigd. Afmeting 86 x 40 x
100 cm.

Klein telefoontafeltje, 32 x 32 x 70h cm,
hout, jaren 60, met vakken voor
telefoonboeken. Voor veel andere
doeleinden leuk.

20

24

€ 70 - € 90

Fraai klein mahoniekastje of stilletje,
mogelijk voor po, maar nu leuk in een hal.
Afmeting 39 x 50 x78(h)

€ 40 - € 50

Dressoirtje met laden, afmeting120 x 48 x
88H,
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€ 40 - € 50

Houten nachtkastje of bureau kastje met
uitschuifbaar zijplaatje. Bovenste plaat in
schuifbaar en 2 lades, alu grepen, Leuk in
hal of retro kantoor,82 x 60 x 38 cm

29

€ 80 - € 90

Mooi mahonie hoekkastje, met grote lade.
Let op: kan makkelijk naar voren vallen
als lade wordt uitgetrokken. (heeft maar 3
poten) . Ingelegd, maar ook kleine
fineerschade. Zijden 54 cm, hoogte 86 cm

32

Kastje, grenen, ophangbaar, ca 76 x 58x
38 cm, verweerde verf, mooie lijst op deur
en 3 planken

33
26

€ 40 - € 60

€ 30 - € 40

€ 80 - € 90
Eiken boekenkast, 131x34x110 cm;
plankdiepte 23 cm

Mahonie kastje met 3 planken,
glasdeuren, beschadiging aan boven
zijkant (mist latje), 125 x 103 x 36 cm
30

€ 190 - € 200

In 1978 in China gekocht cocktail- of
drankencabinetje. Veel houtsnijwerk. Kast
is met lak "ouder" gemaakt, maar stamt uit
begin jaren 70 of jaren 60. Ook de
zijkanten en hoeken kunnen open. Zie alle
foto's. Via Singapore destijds prive
geimporteerd.
34
27

€ 60 - € 80

€ 30 - € 40
Kleine buffet kast mahonie van Pander
Den Haag, deuren zijn ingelegd.
100x45x85 hoog. Bovenzijde moet
geschuurd en gelakt worden want
verkleurd (blijkbaar stond er ooit iets op).

(Nacht) kastje met marmeren bovenplaat,
deel van set, maar leuk in hal, laadje en
deurtje

31

€ 30 - € 40

beschadigd mahonie kastje. Waarschijnlijk
ooit een kamer gemak geweest, maar in
70er jaren aangepast voor een hifi
installatie. afm 73 (h) X 65 (b)r X 48 (diep)
cm.
28

€ 40 - € 50

Stellingkast van hout (latten), met 7
schappen 117x30x124 hoog.

35

€ 180 - € 200

Masterpiece kastje met servies en bestek,
afmeting kastje : 45 x 21 x 55 cm ,
grenen , serviesje Edel porcelein en
bestek van kunststof.
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€ 120 - € 140

Mahonie stilletje/kamergemak (kastje voor
po), 2 laadjes, 2 deksels en voordeurtje,
onduidelijk doel. Afmeting ingeklapt 43 x
53 x 68 h cm

37

€ 50 - € 60

Speelgoed hang-legkast, 60x 22 x 50 cm
in kleuren blauw, geel en wit, jaren 60

38

40

€ 200 - € 300

Mahonie ladekastje , 4 laden , 95 cm h, 94
cm b, 45 cm d

Twee-over-drie kast 120x104x50 (hxbxd);
kleine randbeschadiging, zie foto

41

45

€ 90 - € 110

€ 50 - € 60

Vitrinekast, donker mahonie;130 hoog,
110x30 cm, 4 schappen, oorsprong Dld,
Kaiserslautern.

Lage, diepe eikenhouten kast, gebruikt als
tv-meubel. Afm. ca. 100x65x100 cm
(bxdxh)

42

46

€ 30 - € 50

Klein eiken ladenkastje, 4 laden, niet
antiek, wel handig, in de hal, afm: 70 x 65
x 35 cm

43
€ 50 - € 60

Eikenhouten kastje,afmeting ca. 85x72x90
cm (bxdxh), zonder sleutel, druk-klik
systeem, jaren '70
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44

€ 30 - € 40

€ 120 - € 150

Eiken ladenkastje met messingbeslag.
afmeting: 96 hoog, 97 breed en 52 diep; 4
laden, geen sleutel. degelijk, klaarblijkelijk
in de USA geweest, maar waarschijnlijk
wel Europees

39

€ 90 - € 100

Kastje van mahonie met lade en twee
planken, 1ste helft vorige eeuw, afm. ca.
42x35x84 cm (bxdxh), aan de achterzijde
van het kastje en het deurtje is het hout
gescheurd, dit is goed te repareren. Het
kastje verkeert verder in goede staat

€ 80 - € 120

Toiletkast met twee laden, marmeren blad
en spiegel, kleine beschadiging (pootje)

47

€ 60 - € 80

Grenen toilet kastje met twee over twee
laden. Gedateerd: jaren vijftig.
Afmetingen: Kastje 90x50x80 (bxdxh),
totale hoogte 160 cm. Er missen drie
handgrepen.
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€ 30 - € 50

Nacht- of telefoonkastje, mahonie, met
laadje ,51x 28x59h cm, niet oud

49

€ 90 - € 100

Theekastje, samengesteld, met zwart
metalen dienblad on top; queen Anne stijl;
glas rondom (1x klep), er mist een
(uitschuifbare) bodemplaat. Leuk om te
schilderen en "brocante" te maken

€ 60 - € 80

Mahonie kastje, nepper, want echt TVkast met lade voor recorder o.i.d.
Voorplaat klapt omhoog, binnen afmeting
85b x 47d x 61h. Totale hoogte en
breedte: 107h x 50d x 96b

50

52

56

Grenen schoenenkastje 80 hoog, 90x30.
2 opbergkleppen.

57
53

€ 150 - € 170

€ 20 - € 30

€ 60 - € 70

Retro Bosch-koelkast, jaren 60, geen
snoer(!) maar vast wel werkend te maken.

Toilettafel met spiegel; 3 laden met amber
(transparant) handgrepen uit begin tijd
van plastic's 1910 - 1920, met een vleug
art nouveau; geheel bestaat uit 3 delen.2
kleine laadjes in bovenstuk. Maten
onderkast: 96 x 80 x 50, laden hebben
wortelnoten fineer.

€ 30 - € 40

Hoekkastje, lijkt oefenwerkstuk (?) front
50 cm breed, 29 cm diep (in het midden)
en 92 cm hoog, fineerschade aan rand,
leuk om op te schilderen, slot werkt

54

€ 100 - € 120

Kastje, twee laden boven deurtjes,
mahonie, licht beschadigd 76x48; 72 hoog

51

€ 60 - € 90

Halfrond halkastje met roldeurtjes, 1962,
Jalouzie no 7.

55

€ 80 - € 100

Toilettafel, 2 over 3 laden met marmer
blad en hoge spiegel. In eiken, kan ook
zonder spiegel in een hal.
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