
Do daj tę kategorię do ulubionych
Sprzedaj swój przedmiot w tej kategorii

Allegro  › Ant yki i Szt uka › Ant yki › Z abyt ki t echniki › Rzut niki, pro jekt o ry, kamery

 Szukaj

 Szukaj w tytułach i opisach  Szukaj w Rzut niki, pro jekt o ry, kamery

Kosz yk  (0)

Ta oferta się skończyła, ale może zainteresują Cię   

WILK i ZAJĄC = NU
POGADI === 8 MM !!!

od: 12,50 z ł

REVUE
PRZEGLADARKA
EKRAN 5' DO FILMÓW
S8 WYPRZKup Teraz! 59,90 z ł

POWIĘKSZALNIK
KOMPLET FULL

Kup Teraz! 60,00 z ł

AGFA F8S
SKLEJARKA FILMÓW
SUPER 8mm i 8mm
WYPRZEDAKup Teraz! 29,90 z ł

EUMIG MINI 3 1,9/9-
30mm S8 NR
SERYJNY 0000018 !!!
Kup Teraz! 99,90 z ł

Projektor Rzutnik Ornak Warszawa 1930 r. RZADKI!

Prz edmiot nie z ostał kupiony Zakończ ona  ( 4 marca, 20:29:53) Jak kupować?

Aktualna cena
24 9,99 z ł

Licytacja zakończona
Nie było ofert kupna
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Uszkodzony: Nie

oferta nr 2170434812

Projektor Rzutnik Ornak Warszawa 1930 r. RZADKI! 
Oryginalny, b. rzadki polski Projektor / Rzutnik, Ornak Warszawa, ok. 1930 rok, wielkość: wysokość 26 cm, podstawa 15

x 11 cm, stan Dobry+, bez uszkodzeń. Zapraszam też do obejrzenia pozostałych moich aukcji. Nasza szeroka oferta
Allegro /od kilkudziesięciu do kilkuset ciekawych pozycji/ obejmuje trzy konta o nazwie: SKRYPTORIUM, ZNALEZISKA i

ANTYKWARIATTORUN. Odpowiem chętnie na wszystkie Państwa pytania, proszę dzwonić - tel. 667 - 66 - 33 - 20. 

Nie kończę aukcji przed czasem! 
Kupując u mnie wybierasz również jakość, pewność i solidność oraz zadowolenie z szybko przeprowadzonej transakcji! 

O szczegółach transakcji przeczytasz w O MNIE

Jeżeli masz jakieś pytania Napisz do mnie :)

Wszyst kie  przedmio t y sprzedającego
Sklep "Antykwariat Toruński"

Pytanie do sprzedającego

Dane firmy

Paczka pocztowa ekonomiczna 12 zł
Wszystkie opcje

Ko szt y do st awy

Czas realizacji od 5 dni (szczegó ły)

Sprzedający znaleziska  (3865)

Opis Dostawa i płatność

Powiększ
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kliknij, aby powiększyć

ZOBACZ KONIECZNIE INNE MOJE AUKCJE

NIE WYSYŁAM ZA GRANICĘ!!

NIE WYSYŁAM ZA POBRANIEM!!

ZANIM ZALICYTUJESZ PRZECZYTAJ PROSZĘ STRONĘ "O MNIE" !!!

Zdjęcia przedmiotu
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Wyświetleń: 103 

Korzystanie  z  serwisu oznacza  akceptację regulaminu

O nas

Praca w Grupie Allegro

Fundacja All For Planet

O Allegro

Program Ochrony Kupujących

Współpraca w Ochronie Praw

Standard Allegro

PayU

Bezpieczne zakupy

Menedż er Sprz edaż y

Katalog produktów

Sklepy Allegro

Skuteczna Sprzedaż

Aplikacja na Twój telefon

Strona mobilna

Mobilne Allegro
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