
SIILINJÄRVI
Pyykankaantie 18, 71800 Siilinjärvi
Avoinna ma 9–18, ti–pe 9–17, la 9–14
Puh. 017-462 2208, 017-462 1446
Fax 017-462 2802

NILSIÄ
Tahkotie 2, 73300 Nilsiä
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Fax 017-463 1736

KESÄKALUSTE- 
KUVASTO 2016
KOTI-SIILISTÄ SUURIN KESÄKALUSTEVALIKOIMA

ALE -30%
VÄHINTÄÄN

NIZZA sohvasetti alumiinirungolla huipputarjous
•	 Upeat	korkeat	retrohenkiset	jalat
•	 Paksut	istuin	sekä	selkäpehmusteet	ja	nätit	kuviolliset	
koristetyynyt

•	 Kestävä	valkeaksi	maalattu	alumiinirunko,	likaa	ja		
kosteutta	hylkivät	pehmusteet.

•	 Sohva	leveys	150	cm	/	tuoli	leveys	85	cm.	Sohvapöytä		
100x60	cm.

1190 €
(1990 €)	

ALENNUS -40%

SELAA KUVASTOAHUONEKALULIIKE



Korotonta maksuaikaa. Osta nyt ja maksa esim. 10:ssä erässä.

Huonekaluliike Koti-Siili Oy

MARANELLO-ryhmä
-	pöytä	ja	neljä	tuolia
-	150x90	cm
-	värit:	musta,	ruskea	ja	harmaa.	Alumiini/puukuvioi-
tu	artwood
-	pinottavat	tuolit	pehmusteilla

585€	(941€)	

ADRIA-setti
-	2	tuolia,	pöytä,	2	rahia	ja	paksut	
		pehmusteet
-	säänkestävä	polyrottinki
-	värit:	tumman	ruskea	tai	luonnonväri

698€	(1222€)	

MARANELLO-ryhmä
-	pöytä	ja	kuusi	tuolia
-	200x100	cm
-	värit:	musta,	ruskea	ja	harmaa.	
Alumiini/puukuvioitu	artwood
-	pinottavat	tuolit	pehmusteilla

790€	(1349€)	

MODENA-tuoli
-	värit:	tumman	
ruskea	tai		
luonnonväri

179€	
(279€)	

HAVANNA-setti
-	pöytä	ja	neljä	tuolia
-	lasikannella
-	tuolit	sään	kestävää	tekstiiliä
-	150x90	cm

199€	(495€)	

Pöytä ja 6 tuolia

269€ (635€)	
Irtotuoli

49€ (70€)

TERRAcE-rottinkiryhmä
-	aitoa	rottinkia
-rungon	värit	valkea
2 tuolia, pöytä  ja pehmusteet

119€	(199€)	

BAHAMA-rottinkiryhmä
-	aitoa	rottinkia
-rungon	värit	valkea

Sohva, 2 tuolia, 
pöytä ja pehmusteet

199€	(329€)	

ALENNUS -40%

ALENNUS -59%



Korotonta maksuaikaa. Osta nyt ja maksa esim. 10:ssä erässä.

klikkaa kotisiili.fi

MARANELLO-ryhmä
-	pöytä	ja	kuusi	tuolia
-	200x100	cm
-	värit:	musta,	ruskea	ja	harmaa.	
Alumiini/puukuvioitu	artwood
-	pinottavat	tuolit	pehmusteilla

790€	(1349€)	

SUN-keinu
-	katoksella	ja	pehmusteella

229€	(329€)	

SPARROW-ryhmä
-	pöytä	ja	neljä	tuolia

39€	(155€)	

ALE -75%	

BISTRO-setti
-	pöytä	ja	kaksi	tuolia

39€	(99€)	

TRIO-keinu
-	leveys	170	cm
-	pehmusteella	ja	katolla

69€	(155€)	

DAcKE-aurinkotuoli
-	säädettävä

19,90€	(39€)	

SOL-aurinkotuoli
-	säädettävä

39€	(79€)	

2 m musta varjo

19,90€	

MONTANA-aurinkolaveri
-	paksulla	pehmusteella
-	polyrottinkia	
-	säädettävä	selkänoja
-	värit:	ruskea	ja	musta

249€	(399€)	



Korotonta maksuaikaa. Osta nyt ja maksa esim. 10:ssä erässä.

Huonekaluliike Koti-Siili Oy

gENOVA-pöytä ja neljä
OMAR-tuolia
-	pöytä	70x70	cm	lasilla	ja	polyrottinkireunoilla
-	pinottavat	tuolit
-	värit:	harmaa,	musta,	ruskea	ja	valkea

385€ (625€)

tuoli 59€	(99€)

pöytä 149€ (229€)

musta pehmuste 15€	kpl (25€)

Valkoinen MONTANA-sarja
-	pöytä	200x100	cm	
-	kuusi	tuolia	pehmusteilla
-	pöytä	alumiinirunkoinen
-	kansi	artwoodia
-	tuolit	polyrottinkia	alumiinirungolla

849€
(1469€)	 ALENNUS -42%

BERLIN Artwood pöytä + 
4 tuolia

-Säänkestävä	puhdasvalkea	artwood
-Tukevat	alumiinirungot

-Pinottavat	tuolit
-Lisätuoli	79	€	(115	€)

ALENNUS -47%

439€ (839€) 

ODESSA 
-säilytysarkku
-	polyrottinki
-	pehmusteella
-	mitat:	120x55x50	cm
-	ruskea,	harmaa	ja	musta	
-	tukeva	alumiinirunko

199€	(299€)

ALENNUS -39%

Valkoinen MONTANA-sarja
-	valkoinen
-	pöytä	150x90	cm	
-	neljä	tuolia	pehmusteilla
-	pöytä	alumiinirunkoinen
-	kansi	artwoodia
-	tuolit	polyrottinkia	alumiinirungolla

599€	
(1021€)	 ALENNUS -41%



Korotonta maksuaikaa. Osta nyt ja maksa esim. 10:ssä erässä.

klikkaa kotisiili.fi

MILANO pöytä 90x90 + 
Milano tuolit
-Värit	:	Ruskea,	musta	tai	harmaa.
-Upea	ja	kestävä	harjattu	alumiinirunko
-Säänkestävää	artwoodia
-Pinottavat	tuolit
-Omar	istuinpehmuste	tarjous	+	
15	€	(25	€)	/	kpl

2 tuolilla 329€	(583€)

4 tuolilla 450€ (821€)

MILANO pöytä 90x90 + milo poly-
rottinki tuolit
Värit	:	Ruskea,	musta	tai	harmaa.
-Upea	ja	kestävä	harjattu	alumiinirunko
-Säänkestävää	artwoodia	ja	polyrottinkia
-Pinottavat	tuolit

2 tuolilla 329€	(583€)

4 tuolilla 450€ (821€)

MILANO -pöytä 200x90 +  
6 milano tuolia
-Värit	:	Ruskea,	musta	tai	harmaa.
-Upea	ja	kestävä	harjattu	alumiinirunko
-Säänkestävää	artwoodia
-Pinottavat	tuolit
-Omar	istuinpehmuste	tarjous	+15	€	(25	€)	/	kpl

699€	(1284 €)

MILANO-pöytä 150x80 + 4 milo
polyrottinki tuolia tarjous
-Värit	:	Ruskea	tai	antiikinharmaa
-Upea	ja	kestävä	harjattu	alumiinirunko
-Säänkestävää	artwoodia	ja	polyrottinkia
-Pinottavat	tuolit

499€	(901€)	
ALENNUS -44%

ALENNUS -45%



Korotonta maksuaikaa. Osta nyt ja maksa esim. 10:ssä erässä.

Huonekaluliike Koti-Siili Oy

WISIO x-artwood 
lankkupöytä + 6 thomas 
polyrottinkituolia
Tarjous	sisältää	ristikkojalkaisen	
pöydän	ja	6	tuolia	
pehmusteineen.
-Pöytä	200x100	cm
-Tukevat	ja	kestävä	
alumiinirungot.

749€ (1364€)

WISIO x-artwood 
lankkupöytä + 6 milano tuolia
Tarjous	sisältää	ristikkojalkaisen	pöydän	
+	6	pinottavaa	artwood	tuolia.
-Pöytä	200x100	cm
-Tukevat	ja	kestävät	alumiinirungot.
-Omar	istuinpehmuste	+15	€	(25	€)	/	kpl

695€ (1184€)

HILTON x-lankkupöytä + 
6 milo polyrottinki tuolia
-Harmaaksi	patinoitunut	kierrätystiikki	
pöytä	200x100	cm.
-Pinottava	tuoli	alumiinirungolla,	
antiikinharmaata	polyrottinkia

799€ (1313€)

WISIO pöytä + 6 largo tuolia 
-Harmaa	polyrottinki	/	artwood
-Paksu	pyöreä	polyrottinki	punos
-Paksut	pehmusteet
-Alumiinirungot

859€	(1424€)	

ALENNUS -39%



Korotonta maksuaikaa. Osta nyt ja maksa esim. 10:ssä erässä.

klikkaa kotisiili.fi

SIcILIA polyrottinki sohvaryhmä 
korkealla pöydällä
-Kestävä	ja	tukeva	alumiinirunko
-Harmaa	polyrottinki,	harmaat	pehmusteet.
-Sohva	L	184	cm
-Tuoli	L	75	cm.
-Pöytä	150x70	cm	Korkeus	66,5	cm.

895€	(1590€)

SIcILIA polyrottinki 
kulmasohva korkeal-

la pöydällä 
-Kestävä	ja	tukeva	

alumiinirunko.
-Harmaa	polyrottinki,	
harmaat	pehmusteet.

-200x257	cm.
-Pöytä	150x70	cm.

990€ 
(1690€)

BALMORAL polyrottinki 
aurinkopesä divaani
Upea	ja	rento	aurinkodivaani!

-Sisältää	12cm	paksun	
istuinpehmusteen	ja	4	
koristetyynyä.
-Pehmusteet	harmaalla	likaa	ja	
kosteutta	hylkivällä	kankaalla.
-Polyrottingin	värit	:	Harmaa	tai	
musta.

-Samaan	kuuluu	sarjaan	
harmaana	sicilia	sohvat	ja	rahit!

695€ (1483€)

SIcILIA polyrottinki rahi 
paksulla pehmusteella
-Yhteensopiva	sicilia	sohvien	ja	balmoral	
pesän	kanssa.
-45x45	cm	/	K	44	cm.
-Tukeva	alumiinirunko.

59€ (99€)

ALENNUS -41%

ALENNUS -53%

ALENNUS -43%



Korotonta maksuaikaa. Osta nyt ja maksa esim. 10:ssä erässä.

Huonekaluliike Koti-Siili Oy

MERcURY-sohvasetti
-	sohva,	pöytä	ja	kaksi	tuolia	
-	pehmusteet
-	säänkestävä	tekstiili

499€	(899€)	

VEgA-sohvasetti
-	polyrottinkia	
-	harmaa	ja	valkoinen
-	paksut	istuinpehmusteet

279€	
(490€)	

TORINO sohvasetti
-	polyrottinki	
-	musta,	harmaat	pehmusteet
-	2-tasoinen	pöytö	lasikannella

399€	(720€)	

OMAR sohva,tuolit ja pöytä
-Sisältää	paksut	istuinpehmusteet
-Säänkestävää	polyrottinkia
-Värit	:	Musta,	ruskea,	harmaa	tai	
valkoinen	polyrottinki.
-Rungot	kevyttä	ja	kestävää	alumiinia.
-Pinottavat	pieneen	tilaan.

349€	(656€)	

OMAR 2 istuttava 
polyrottinkisohva
-Paksulla	pehmusteella!
-4	väriä	:	Harmaa,	musta,	
ruskea	ja	valkoinen
-Säänkestävää	polyrottinkia
-Tukeva	alumiinirunko

129€	(219€)	

ALENNUS -43%

ALENNUS -44%



Korotonta maksuaikaa. Osta nyt ja maksa esim. 10:ssä erässä.

klikkaa kotisiili.fi

VEgA-sohvasetti
-	polyrottinkia	
-	harmaa	ja	valkoinen
-	paksut	istuinpehmusteet

279€	
(490€)	

JENNIFER-puukeinu
-	sisältää	katon	
-	harmaa,	ruskea		
		ja	valkoinen

alk.179€	
(290€)	

ARVI-paviljonki
-	kuusikulmainen
-	2x2x2	metriä	
-	läpimitta	n.	4	m
-	hyttysverkot	ja	
		vetoketjut

199€
(299€)	

Huopakatto

625€ (895€)	

LUXUSTA!

PRATO-varjo
-	2,3	metriä	
-	alumiinirunko
-	kammella	avattava
-	yläosassa	kääntönivel
-	värit:	beige,	harmaa,	
		vihreä	ja	punainen

49€	(99€)	

INTER-sivuvarjo
-	3	metriä	
-	kammella	avattava
-	pyörivä
-	värit:	beige,	vihreä,		
		tummanharmaa	
		ja	punainen

69€	(179€)	

LAZIO-sivuvarjo
-	3,5	metriä	
-	kääntyy	360°
-	korkeuden	säätö
-	kammella	avattava
-	värit:	beige	ja	harmaa	

149€	(249€)	

MADRID-sivuvarjo
-	3x3	metriä	
-	kantikas	3x3
-	kaikki	mahdolliset	säädöt
-	värit:	beige	ja	harmaa	

295€	(425€)	

MALTA-varjo
-	3	metriä	
-	alumiinirunko
-	kammella	avattava
-	yläosassa	kääntönivel
-	värit:	beige,	harmaa,	
		vihreä	ja	punainen

79€	(179€)	

VARJON KIVIJALAT
25 kg jalka

39€	(69€)	

Sivuvarjon kivijalka
-	nosto	kahvalla

19€	(29€)	

cASABLANcA
-paviljonki
-	4x3	metriä	
-	erittäin	tukeva		
		alumiinirunko
-	hyttysverkot	ja	
		verhot	joka	sivulla

399€	
(649€)	

ISO AATELI -keinu
-	keskuspöydällä
-	ruskea	painekyllästetty	
		mänty	

730€ (1045€)	



Korotonta maksuaikaa. Osta nyt ja maksa esim. 10:ssä erässä.

Huonekaluliike Koti-Siili Oy

TAYLOR-sarja
-	polyrottinkia
-	harmaat	pehmusteet	
-	irrotettavat	päälliset

Pöytä
-	120x70	cm

149€	(295€)	
Tuoli
-	leveys	66	cm

149€	(395)	
Kahdenistuttava sohva
-	leveys	122	cm

249€	(495€)	
Kolmenistuttava sohva
-	leveys	178	cm	

399€	(695€)	
KATA-keinu
-	1-puoleinen
-	painekyllästettyä	mäntyä	

BIVO-aurinkolaveri
-	säädettävä	selkänoja	
-	alumiinirunko
-	pehmuste	+29€		

159€	(249€)	

VISBY-aurinkolaveri
-	kiinteä	
-	alumiinirunko

129€	(199€)

KATARIINA-keinu
-	2-puoleinen
-	painekyllästettyä	puuta	

Kuvan koko setti 795€ (1880€)

ALE YLI -40%	

vihreä

275€
(326€)	

vihreä

475€
(560€)	

Huopakatto
vihreä

210€
(248€)	

Huopakatto
vihreä

399€
(470€)	

ruskea

289€
(343€)	

ruskea

499€
(590€)	

ruskea

229€
(261€)	

ruskea

420€
(495€)	

KESÄN KOVIN TARJOUS!

cARRERA-divaani
-	mustaa	polyrottinkia
-	harmaat	pehmusteet	
-	käännettävä	kätisyys
-	mitat:	210x150	cm	/		
		korkeus	75	cm

399€		
(695€)

ALENNUS -42%



Korotonta maksuaikaa. Osta nyt ja maksa esim. 10:ssä erässä.

klikkaa kotisiili.fi

VISBY-aurinkolaveri
-	kiinteä	
-	alumiinirunko

129€	(199€)

cARRERA-divaani
-	mustaa	polyrottinkia
-	harmaat	pehmusteet	
-	käännettävä	kätisyys
-	mitat:	210x150	cm	/		
		korkeus	75	cm

399€		
(695€)

RIO LUX-penkki
-	leveys	123	cm

39€	(79€)

SMÖgEN-penkki
-	kahdenistuttava
-	valkoista	mäntyä
-	leveys	107	cm

69€	(99€)	

DUO-paripenkki
-	ruskeaa	kovapuuta
-	leveys	157	cm

89€	(159€)	

MINNA pöytäryhmä
-Kestävää	massiivimäntyä
-Värinä	upea	kivenharmaa

299€	(499€)	

EUROPE-penkki
-	säilytyslaatikolla
-	mitat:	107x60x88	cm
Ruskea

99€	(141€)	

TEAK-ryhmä
-	pöytä	ja	neljä	tuolia
-	80x80	cm
-	100%	tiikkiä

169€	(265€)	

TEAK-pöytä pyöreä + 4 tuolia
-Halkaisija	80	cm.
-100	%	massiiviteak	puuta
-Tuolit	kasaantaitettavat

159€	(265€)	

TENNESEE 
amerikan tuoli + 
rahi
-Kestävää	
massiivimäntyä
-Valkoinen

149€	
(249€)	

VISBY 
mäntypenkkisohva
-Kestävää	massiivimäntyä
-Valkea

119€	(175€)	

ALENNUS -40%



Korotonta maksuaikaa. Osta nyt ja maksa esim. 10:ssä erässä.

Huonekaluliike Koti-Siili Oy

LISÄÄ KESÄKALUSTEITA 
KOTISIILI.FI 

JA MYYMÄLÖISTÄMME 
SIILINJÄRVELTÄ JA 

NILSIÄSTÄ.
Osa tuotteista saattaa loppua 

sesongin edetessä.

KLIKKAA KOTISIILI.FI !

STAR RIIPPUKEINU 
PEHMUSTEILLA 
-Tukevalla	jalustalla	sekä	
muhkeilla	pehmusteilla.
-Väri	musta
-Säänkestävää	polyrottinkia

199€ (299€)

cAPRI cafe alumiini 
pöytä + 2 capri tuolia 
-Kevyttä	ja	tukevaa	alumiinia
-Säänkestävät
-Pöydän	halkaisija	60	cm
-Pinottavat	tuolit

119€ (253€)

Irtopöytä 

69€	(139€)	
Irtotuoli 

29€	(57€)	

gARDA valurauta setti, pöytä ja kaksi tuolia
-Värit	valkea	tai	harmaa
-Pöydän	halkaisija	60	cm

159€ (230€)

SIMPUKKA-pöytä
-	halkaisija	45	cm
-	lasikannella

35€	(59€)	

VIHERNURMIMATTOA
-Rullan	leveys	200	cm
-Mattoa	voi	leikata	muotoon
-Käy	esim	parvekkeelle	tai	golf	
nurmeksi
-Homehtumaton

29€/Metri

SIMPUKKA-tuoli
-	värit:	musta	ja	valkea

49€	
(79€)

ALENNUS -38%


