Gebruikte meubelen

Open Guard
We blijven allemaal mensen.
Wat kunnen wij voor u doen?

Open Guard

Bezorgt
in heel NL
Hoekbank lederlook bruin.
Nette bruine lederlook banken. Zijn in twee
hoeken te verkrijgen. Twee zits aan een zijde
en drie zits aan een zijden. Met rode
zitkussens.

Salontafel
Salontafel kersenkleur. Stevig en robuust.
Ook in dubbele lengte te verkrijgen.

Prijs: 70,Bestelnummer: 400005

Prijs:10,Bestelnummer: 400002

Eetkamer tafel
Kersenkleur eetkamertafel met afneembare
poten.

Maat 50x70x70 (HxLxB)

Eetkamerstoel
Kersenhouten eetkamerstoel met lederlook
zitting.

Wij bezorgen door heel Nederland
Bezorgen bij u op locatie? Vraag naar de mogelijkheden.

Maat:76x80x160 (HxBxL)
Prijs: 30,Bestelnummer:400001
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Prijs: 10,Bestelnummer:400007
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Rieten Fortuil
Stevige rieten fortuil in kuip vorm. Zolang de
voorraad strekt met bruine of blauwe
zitkussen.
Prijs: 25,Bestelnummer: 400006

Nachtkastje
Kersenkleur nachtkastje met opbergvakje.
Robuust en netjes.

Gaderobeplank
Kersenkleur
gaderobeplank voor
ophangen van jassen etc. met acht
aluminium haakjes.
Maat:180x60 (HxB)
Prijs: 15,Bestelnummer:400010

Openkast.
Mooie kersenkleur openkast. Handig voor
de keuken of opbergkast in de woonkamer.
Met mogelijkheid tot stroomaansluiting.
Maat: 158x42x60 (HxBxL)

Prijs: 10,Bestelnummer: 400011
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Prijs: 20,Bestelnummer: 400004
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Kersenkleur tv kastje
Kersenkleur tv kastje, met of zonder standaard om
tv te kunnen monteren. Zijn tevens te verkrijgen als
hoekkastje.
Maat 64x64x64 (HxBxL)

Kersenkleur dresoire
Nette stevige kersenkleur dressoir. Deze zijn verkrijgbaar in
beperkte oplage. Wees er dus snel bij.
Maat : 78x55x146 (HxBxL)
Prijs: 40,Bestelnummer: 400008

Gaderobe spiegel
Kersenkleur Gaderobe spiegel. Tevens
netjes voor in de woonkamer boven een
bank of in een slaapkamer.

Twee deurs
kastje.
Ook in beperkte oplage. Stevig en zeer mooi
kastje. te gebruiken voor service als voor
kleding. Niet conform SNF!

Prijs: 15,Bestelnummer:400003

Maat:120x40x84 (HxBxL)
Prijs:40,Bestelnummer:400014

Whirlpool tafelmodel koelkast.
Tafelmodel koelkast met vriesvak. Netjes en
werkend.

Magnetron Whirlpool
Nette gebruikte magnetron van het merk
Whirlpool. Met diverse toebehoren.

Boekenkast hoog
Nette kersen smalle hoge boekenkast.

Prijs: 20,Bestelnummer:100062

Prijs: 15,Bestelnummer: 400013

Maat: 140cm x 50cm (LxB)
Prijs: 15,Bestelnummer:400009
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Prijs: 50,Bestelnummer:100063
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Open Guard
Open Guard
Kledingkast hoog
Nette en chique kledingkast SNF goed! Met lig en hang
gedeelte. (kledinghangers niet inbegrepen).

2 en 2.5 sits bank lederlook.
Nette lederlook 2 zitbank, tevens in 2.5 zits te verkrijgen.
Kleuren zijn bruin, licht grijs, donker grijs,

2 zit—Prijs: 50,Bestelnummer:400015

2,5 zit—Prijs: 60,Bestelnummer:400017

Prijs: 35.Bestelnummer:400014

Extra lange salontafel
Extra lange kersenhouten salon tafel.
Kledingkast dubbel.
In dezelfde stijl dubbele kledingkast met een lig
en een hang gedeelte.

Prijs: 45,Bestelnummer:

Prijs: 15,Bestelnummer:400016

Afname van grote partijen?
Als u grote partijen wilt afnemen kunnen we een korting
geven zodat u nog meer voordeel heeft.
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Open Guard

Nieuwe
inventaris

Eén persoons kledingkast.
Kledingkast goed voor één persoon. Deze is tevens SNF goed.
Ook te verkrijgen in het wit.

Prijs: 60,Bestelnummer:500007

Twee persoons kledingkast
Kledingkast goed voor twee personen met een leg en een
hang gedeelte en drie lades.

Prijs: 80,Bestelnummer:500006

Incontinentiematras
Incontinentiematras, makkelijk schoon te maken en met
afritsbare hoes.
Maten: 90x200 en 80x200
Prijs: 110,Bestelnummer:500003

Complete keukeninventaris leveren we nieuw met alle mogelijke
toebehoren.
Neem contact op voor een prijsopgave.

Binnenveringmatras
Comfortabele binnenveringsmatras. Dik en stevig.
Maten: 90x200 en 80x200
Prijs: 59,Bestelnummer: 500002

Pagina 11

Pagina 12

Open Guard

32 inch tv.
Heldere goede tv voor een goede prijs. Met diverse
aansluitingen HDMI, scart, Usb.

Schotel inclusief
toebehoren
Compleet pakket met
schotel, receiver, kabels, etc.

Prijs: 199,Bestelnummer:100058

Waterkoker met afneembare kan.
Waterkoker met thermische beveiliging en
afneembare kan.

Prijs: 19.95
Bestelnummer:100069
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Prijs: 275,Bestelnummer:100059

Internet, inclusief
modem, en
abonnement.
Wij kunnen tevens internet
voor u organiseren op elke
locatie.

Zakloze stofzuiger.
Geen gezeur met stofzakken die vol zijn of
niet meer aanwezig. Altijd klaar voor gebruik
en eenvoudig te legen.

Prijs: 69.75
Bestelnummer: 100061

Neem contact op voor de
mogelijkheden en de prijzen.

Prijs op aanvraag!
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Telefoon (bestellingen):

Stalen stevig bed.
Simpel en snel in elkaar te
zetten en zeer stevig en
robuust.
Maten 90x200 en 80x200

Woning in
laten
richten?

Prijs: 105,Bestelnummer:500001

Antraciet tapijttegels
Stevige nette en goed schoon
te houden tapijttegels.
Inc bevestiging materialen.

Complete woning door ons in laten richten?
Wij kunnen u compleet ontzorgen in het inrichten van uw woning. Vaak hebben we de woning in een
paar dagen voor u klaar en houden rekening met de normen en wensen van uw organisatie.

In overleg ook in andere
kleuren leverbaar.

Open Guard kan van bankstel tot theelepel, van wasmachine tot plafonnière en brandveiligheid
voor u organiseren.
Vragen? Neem gerust contact met ons op!
Prijs: 14.95 p/m2
Bestelnummer:300

M:info@openguard.nl
W:openguard.nl
T:+31623696374 / +31654650587
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Wie zijn wij?

