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Darwin divaanisohva
metallijalalla

Luna ruokailuryhmä
-Lasikannella
-Väri musta
-PVC-nahkatuolit
(Tulossa varastoon vk 1)

149€

Marino
sohvapöytä

-Paksulla lasikannella
-Kiiltovalkea
-80x80 cm.

(299€)

ALENNUS -51%
ALENNUS -46%

- Tummaharmaa tai
vaaleanharmaa
- Leveys 285 cm / Divaani 151 cm.
- Oikea tai vasen kätisyys

795€

ALENNUS -38%

149€
(279€)

LÄHES KAIKKI TUOTTEET HETI MUKAAN TAI EDULLINEN KOTIIN KULJETUS YMPÄRI SUOMEN

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

(1278€)

NILSIÄ
Tahkotie 2, 73300 Nilsiä
Avoinna ma 9–18, ti–pe 9–17, la 9–14
Puh. 017-463 1786
Fax 017-463 1736
www.kotisiili.fi

Huonekaluliike Koti-Siili Oy

BRAZIL nahkakalusto 3+2 istuttavat
- Mitat: L:200 K:90 S:85 cm ja L:167 K:90 S:85 cm
- Nahka/kn Valkea, ruskea, harmaa tai musta
- Tyylikkäät kromijalat

999€

(1690€)

ALENNUS -40%

PARIS divaani

- Mitat: 290x200 cm
- Runko aitoa nahkaa, istuinosat ja
selkätyynyt kestävää antiikkikangasta.
- Väri: Ruskea
- Vasen tai oikea kätisyys

1290€
(1930€)

ALENNUS -33%

PARIS pyörivätuoli

- Leveys: 102 Syvyys: 95
Korkeus: 84 cm
- Runko aitoa nahkaa,
istuinosat ja selkätyynyt
kestävää antiikkikangasta.
- Väri: Ruskea

359€

(599€)

ALENNUS -40%

Cinema kotiteatterisohva nahkalla
- Avattavat jalkarahit reunapaikoissa
- Värit musta tai harmaa
- Huippuhyvä istuinmukavuus
- Leveys 358 cm.

1395€

ALENNUS -41%

(2395€)

Cinema kotiteatterisohva
kankaalla

- Avattavat jalkarahit reunapaikoissa
- Huippuhyvä istuinmukavuus
- Harmaa / ant.ruskea kangas
- Leveys 358 cm.
ALENNUS -44%

Star kotiteatterisohva

- Avattavat jalkarahit reunapaikoissa
- Ruskea antiikkikangas
- Leveys 303 cm.
- Mustalla nahkalla 1195 € (1550 €)

990€

(1290€) ALENNUS -300€

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

999€

(1795€)

klikkaa kotisiili.fi

ODESSA

- Paksu ja kestävä antiikkikangas
- Sohvien reunapaikoissa avattava recliner-mekanismi
- Syvyys: 90 cm Korkeus: 95cm
3+2 sohvat yhteensä

995€
699€
499€
349€

ALENNUS -30%

3 Istuttava Leveys: 190 cm

(999€)

2 Istuttava Leveys: 140 cm

(713€)

Recliner tuoli Leveys: 88 cm

(499€)

SANTORINI divaanisohva

- Nahka/kn musta tai harmaa
- Oikea tai vasen kätisyys
- Leveys: 227cm / divaani: 150 cm
AITOA NAHKAA!
ALENNUS -33%

799€
DALLAS recliner kulmasohva
ARJEN LUKSUSTA!
- Värit : Ylellinen kultasävyinen
beige tai upea antiikkiharmaa.
- 250x250 cm.
- Reunapaikoissa recliner mekanismit

1290€

(1942€)

ALENNUS -33%

ADELE divaanisohva

- Nahka/kn musta tai harmaa
- Oikea tai vasen kätisyys
- Leveys: 264 cm/ divaani: 167 cm
AITOA NAHKAA!

999€
(1798 €)

ALENNUS -44%

LUKSUSTA ARKE

EN!

(1198€)

Huonekaluliike Koti-Siili Oy

MONIKA kulmadivaani

- Kestävä tummanharmaa
kangas, koristetyynyt
vaaleanharmaat.
- Oikea tai vasen kätisyys
- Sohvassa korkea sokkeli/
metallijalka, helppo siivota alta!
- Tilaamalla useita
kangasvaihtoehtoja.
- Leveys: 245 cm/ divaani: 218 cm

999€
(1703€)

ALENNUS -41%

sONETA 3 istuttava

- Syvyys: 94 cm Korkeus:85 cm
- Eri väreillä
-Mukavan pehmeä istuin,
sopii erinomaisesti löhöttelyyn
248 cm leveä

399€
450€

(665€)

260 cm leveä

(690€)

ALENNUS -35-40%

sONETA divaani

- Leveys: 260 cm / divaani: 150 cm
- Eri väreillä
- Käännettävä kätisyys
- Mukavan pehmeä istuin,
sopii erinomaisesti löhöttelyyn
ALENNUS -20%

650€

(815€)

JÄTTI HAVANNA
kulmadivaanit

- Huippu istuinmukavuus, istuimet jousitettu.
- Rennot heittotyynyt
- 2 värivaihtoehtoa.
- Vasen tai oikea kätisyys
- Saatavilla myös u-sohvana 1395€ (1950€)

ALENNUS -43%

899€

jENNY 3+2 sohvakalusto

Myös erikseen:
3 istuttava 799 €
2 istuttava 499 €

UPEAT JA MODERNIT SOHVAT
PAKETTIHINTAAN KORKEALLA METALLIJALALLA
-Vaaleanharmaa tai tummaharmaa kangas.
-3 leveys 234 cm / 2 leveys 176 cm.
ALENNUS -30%

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

1295€

(1865€)

(1595€)

klikkaa kotisiili.fi
UPEA HAITI elementtisohva

-30%

-KAIKKI KOKOONPANOT
- Sohvasta pieni tai isokokoinen helposti selkeistä
palavaihtoehdoista.
- Värejä voit yhdistellä mielen mukaan 1 tai monivärisenä.
- Sohvan istuimessa memoryfoam, muotoutuu täysin
istujan mukaan.
- Palojen sivut ovat siistejä, voi käyttää yksittäin eri
puolella huonetta.

HAITI divaani

- Mitat: 303x188 cm
- Osat: B100L+E100+EK00+P003
- Kuvan kankaalla

1384€

(1978€)

COCO moduuli palasohva

Kaikki kokoonpanot -20%
-Sohva kootaan useista paloista tilan ja maun mukaan.
-Satoja kangasvaihtoehtoja
-Erilaisia käsinojia
-Kuvan kokonaisuus hr-1 kankaalla

TULE MYYMÄLÄÄN NIIN KOOTAAN
SINULLE SOPIVA SOHVA!

1090€

(1368€)

NEA 3 istuttava vuodesohva

-Varastoerä: Harmaa, antrasiitti tai beige
-Leveys: 222 cm Syvyys: 90 cm
-Tukeva parivuode

499€

KAIKILLE VUODESOHVAN OSTAJILLE
VANUTETTU PETAUSPATJA KAUPAN PÄÄLLE!

(742€)

ALENNUS 243€

VERONA 2 istuttava
vuodesohva
säilytyslaatikolla

KAIKILLE
VUODESOHVAN
OSTAJILLE VANUTETTU
PETAUSPATJA KAUPAN
PÄÄLLE!

- Useita värejä suoraan varastosta
- Tukeva 120x200 cm vuode.
- Leveys: 140 cm Syvyys: 90 cm

399€

(664€)

ALENNUS -40%

Huonekaluliike Koti-Siili Oy

KOTIMAINEN KARIN 3+1+1 tuoli / sohvaryhmä

- Jasmin kankaalla, samaanhintaan useita värejä ja kankaita.
- Puuosat myös esim. Koivu, pyökki, pähkinä ja musta.
- Saatavilla myös tuolit ja 3 istuttava erikseen.

1699€

(2010€)

ALENNUS -311€

WILD WEST
3 istuttava

- Kuvan näyttävällä kangas
yhdistelmällä
-Leveys: 236 cm Syvyys: 94 cm
Korkeus: 92 cm

579€

(995€)

ALENNUS -41%

UPEA UUTUUS!
ALENNUS -32%

TENNESSEE kulmadivan
sohvaan

NÄPPÄRÄ MANGO
kääntödivaani

- Mitat 200x147 cm.
- 3 väriä suoraan varastosta
Tummaharmaa, vaaleaharmaa
ja beige.
-Kätisyys käännettävä

399€

ALENNUS -33%

- Sohvassa säädettävät niskatuet eri korkeuteen.
-Harmaa antiikkikangas, vaaleilla kontrasti
tikkauksilla.
-Vasen tai oikea kätisyys
-290 x 220 cm.
-Rahi 95€ (148€)

1190€

(1767€)

(599€)

Comfort divaanisohva

- Korkeat kromatut jalat
- 2 upeaa väriyhdistelmää
- Vaaleaharmaa / tummat koristetyynyt/ raita
- Tummaharmaa / vaaleanharmaat koristetyynyt / raita
-Leveys 273 cm / Divaani 160 cm.

699€

(1150€)

ALENNUS -40%

ALENNUS -27%

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

klikkaa kotisiili.fi

PERINTEINEN SAARA
lepotuoli

lONDON
recliner tuoli

- Leveys:61 cm Korkeus:87 cm Syvyys: 79 cm
-Eri väreillä suoraan varastosta
-Puuosat pähkinä petsattua koivua

179€

- Musta tai harmaa
kangas
- Avattava jalkarahi
- Leveys: 73 cm
Syvyys: 94 cm
Korkeus: 99 cm

(248€)

199€

ALENNUS -27%

(395€)

ALENNUS -49%

kennedy jousikeinu

LONNI jousikeinu

- paksut istuin ja selkä pehmusteet
- massiivi koivua
- pähkinä, valkoinen ja pyökki

499€

- Pähkinä petsatut
koivupuu käsinojat
-Vaalea tai tummaharmaa
laadukas rubin kangas.

399€

(720€)

ALENNUS -30%

(599€)

ALENNUS -200€

fox pyörivätuoli

- Nahka/kn musta tai valkea
- Leveys:89 cm
Korkeus:109 cm Syvyys:82 cm
- Näyttävä ja moderni tuoli

MUHKEA SARA
recliner tuoli

ALENNUS YLI -40%

- Avattavalla jalkarahilla
-Ruskeassa tuolissa kiinteä
mekanismi / avattava jalkarahi
-Vaaleanharmaassa lisäksi
pyörivä / keinuva mekanismi.

RUSKEA
VAALEANHARMAA

199€
239€

(359€)
(395€)

399€
ALENNUS -50%

(799€)

Huonekaluliike Koti-Siili Oy

JYHKEÄ MOUNTAIN
lankkupöytä ja 6 mountain tuolia
huipputarjous

- Pöydän koko on n. 206 x 90 cm, korkeus 79 cm
- Kannen paksuus 6 cm.
- Pöytä ja tuolit massiivista ja paksua luonnonväristä acaziaa
- Mustat metallijalat
- Tuoli hyvä istua

1150€

(1878€)

ALENNUS -728
€

classiko ruokailuryhmä

Pöytä + 6 tuolia pakettihintaan, eri väreillä:
-Kiinteä 170x90 tai jatkettava
140/180x90 cm pöytä.
-Massiivikoivua, valkea,valkea/pähkinä, pähkinä,
harmaa, valkea/harmaa, pyökki

595€

LAADUKAS SENIORI
korkea nojatuoli

- Umpikoivua
-Värit : Valkea, pähkinä, pyökki ja valkea/
pähkinä

169€

(219€)

(1184€)

OMA MAAHANTUONTI
ACAZIA TV-TASO KOT-7881
kaikki acazia sarjan kalusteet katso
www.kotisiili.fi
kymmeniä vaihtoehtoja!!

399€

(670 EUR)

ALENNUS -37%

ALENNUS -37%

PINNAPÖYTÄ
+ 4 pinnatuolia

-Koivua
-Pöydän halkaisija 100 cm.
-Tuolit valmiiksi koottuna.

499€
Korotonta maksuaikaa. Osta nyt ja maksa esim. 10:ssä erässä.

(794€)

klikkaa kotisiili.fi
sofia ruokailuryhmä,
pöytä + 4 nizza tuolia

-Tuolin väri musta tai valkea
-Pyöreä pöytä halkaisija 120 cm,
jatkopala +40 cm.
-Korkeakiiltovalkoinen.
-Nizza lisätuoli tarjous 69€ (99€)

499€

TOIMITUS ALK. TAMMIKUUN
ENSIMMÄISELLÄ VIIKOLLA

(825€)

ALENNUS -39%

ELEGANT ruokapöytä lasikannella
+ 4 nizza tuolia
- Tuolien väriksi valkea tai musta
- Pöytä 150x90 cm, sopii myös 6 hengelle.
Tuolit päihin.
- Pöydän keskiosa korkeakiiltovalkoinen
- Lisätuoli tarjous 69 € (99 €)

499€

NIZZA
ruokapöydän tuoli
- Värit valkea tai musta.
-Kromattu metallijalka
-Pehmeällä PU-nahkalla

69€

(99€)

ALENNUS -30%

(825€)

TOIMITUS ALK. TAMMIKUUN
ENSIMMÄISELLÄ VIIKOLLA

Classik pöytä ja 6 Tiina tuolia

- Kiinteä 170*90 tai jatkettava 140*90+45
- Pöyta ja 6 verhoiltva Tiina
tuolia harmaalla kankaalla ja kahvalla

695€

(1214€)

ATLANTA lankkupöytä + 2 penkkiä

-Aitoa, paksua ja massiivista puuta
-Pöydän kokonaispaino lähes 150kg.
-Tukevat metallijalat
-Pöytä n. 200x100 cm.
-Penkki .170x50 cm.

1290€

(2279€)

ALENNUS -43%

JYHKEÄ LANKKUPÖYTIEN KUNINGAS!

Huonekaluliike Koti-Siili Oy

London ruokailuryhmä

- Massiivipuu / mdf kansi
-Pehmustetut istuimet
-Pöydässä arvoa tuova metallikoristelista
-Värit : Valkea tai wenge
-Saatavilla myös lasikansi, +189 eur.

495€
(790€)

ALENNUS -37%

VITRIINI

-2 vetolaatikkoa
-Lasiovet ja hyllyt

495€

(707€)

VALKOINEN ALEX SARJA
MAITOLASIKANNELLA
ALE -30 % KOKO SARJA

-Selkeää tyyliä edullisesti
-Laatikoissa ja ovissa hidastavat kiskot ja saranat
-Valkoiset alumiinivetimet

200 CM TV-TASO

- Vetolaatikolla ja klaffiovella

495€

SENKKI PIILOLAATIKOLLA
-Oikeanpuoleisen oven takana
kätevä piilolaatikko
-Hidastavat saranat
-Leveys 120 cm

345€

(492€)

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

LEVEÄ LIPASTO

(707€)

KAPEA LIPASTO 3
LAATIKOLLA

-Isoilla laatikoilla
-Hidastavat kiskot
-Leveys 90 cm

-Hidastavat kiskot ja tilavat
laatikot
-Leveys 45 cm.

(492€)

(392€)

345€

275€

klikkaa kotisiili.fi

erikois erä
kotimainen joki sänky
- sänky 160*200
- pyökki ja pähkina
valkoinen 585€ (734€)
- normaalia korkeampi malli
- valkoinen, pähkinä, pyökki
- massiivi koivua

499€

(637€)

amor runkosänkypaketti
VARASTOERÄ -50 % KAIKKI KOOT!
- Laadukas ja napakka kehoon yksilöllisesti
mukautuva pussijousitus.
- Tarvittavan pintapehmeyden antava
4 cm paksu vaahtomuovi petauspatja.
- 25 cm korkeat pähkinä petsatut koivupuujalat.
- Tyylikäs harmaa inarikangasverhoilu.
KAIKKI KOOT

245€ (490 €)
90X200 CM 265€ (530€)
120X200 CM 295€ (590€)
140X200 CM 399€ (798€)
160X200 CM 490€ (980€)
180X200 CM 530€ (1060€)
80X200 CM

alexi jenkkisänky paketti

- Hintaan sisältyvät myös petauspatja sekä jalkasarjat.
- Tuplajousitettu
- Joustinpatjassa laadukas pussijousitus kehon mukaan
- Alarungoissa tukeva bonnel.

499€ (799€)
180x200 cm TARJOUS 649€ (1050€)
160x200 cm TARJOUS

ALENNUS -37%

KOTIMAINEN paksu profiloitu noora
petauspatja
400 KPL ERÄ -50 %
-Paksuus 7 cm
-Irroitettava ja vesipestävä päällinen 60 asteessa

69€ (141€)
90x200 CM 79€ (158€)
80x200 CM

99€ (198€)
160x200 CM 129€ (258€)

120x200 CM

Huonekaluliike Koti-Siili Oy
PEITE tarjous

- 200 kpl ERÄ -50 %
- 150x200 cm
- Polyesteri silikonikuitu

9,90€

(19,90€)

ERÄ!
KOTIMAINEN VANUPETAUSPATJA
80x200 cm 20 € (29€)
90x200 cm 25 € (35€)
120x200 cm 29 € (40€)
140x200 cm 35 € (49€)
160x200 cm 39 € (55€)

TIIA eteispenkki

- Tukeva kenkäpenkki
pehmustetulla
keinonahka istuimella.
- Kromiset kenkähyllyt
- Leveys 81 cm.

79€

KLIP-KLOP vuoderahi

- Tummanharmaa tai vaaleanharmaa kangas
- Kätevästi vuoteeksi, päällinen vetoketjulla.

(110€)

69€
6 OSAINEN TARJOUS 99€ (129€)
(Vuodekoko 133x200 cm)

3 OSAINEN TARJOUS
(97€)
(Vuodekoko 200x66,5 cm)

SISUSTUS TIMANTTI RAHI
- Timantti koristeet
- PU-nahkaa
- Käy myös istuimena

69€

(99€)

PIANO TV-TASO

- Leveys 160 cm
- Upeat koristeurat
- Lasiovet ja vetolaatikko
- Väri valkea

299€

MIMA läppäri pöytä

HURJA ALENNUS -62%

- Mitat: 100 x 50 cm /
Korkeus 75 cm.
- massiivi koivua
- eri väreissa

179€

(790€)

(249€)

APOLLO työtuoli

- ammatti käyttöön
- harmaa, musta, vihreä

95€

(188€)

OMA MAAHANTUONTI
KÄYTÄVÄMATTOJA
KAIKKI NYT -30%NORMAALIHINNASTA
Ota mitat sentilleen mukaan ja tule
myymälään.
80 cm rullasta
100 cm rullasta

11,90€

atlas työtuoli
niskatuella

- harmaa ja musta
- ammatti käyttoon

119€

(209€)

/ metri (17€)

15,40€ / metri (22€)

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

Tarjoukset voimassa 31.1.2017 asti,
tai niin kauan kuin tavaraa riittää.

