KOTI-SIILISSÄ SIILINJÄRVELLÄ JA NILSIÄSSÄ JOULUTORTTU+KAHVITARJOILU LA–SU!
KALIFORNIA tynnyripöytä
massiivipuuta
- halkaisija 46,5 cm/korkeus 50 cm

TARJOUS

BRISTOL nojatuoli

119€ (228€)

DERBY nojatuoli

KALIFORNIA
autosohva

99€ (189€)

179€ (369€)

129€

MUHKEA LUX
petauspatja

90 x 200 cm
120 x 200 cm

69€
79€
99€

(149 €)

140 x 200 cm

(158 €)

160 x 200 cm

(198 €)

180 x 200 cm

399
€ 329€
(788€)
(678€)

- massiivikoivua - valmiiksi koottuna
- Pähkinä,
TARJOUS
pyökki ja
valkoinen
SARAH divaanisohva
(219€)
- vaalean ja tumman harmaa kangas
- kätisyys vaihdettavissa
- heitto tai kappatyynyillä

PRESTON nojatuoli + rahi

- laadukas irtopäällinen
- 7 cm profiloitu sisus

119€ (249 €)
129€ (259 €)
149€ (279 €)

119€ (199€)

MARKKU seniorituoli

Tuolien värit: tumman harmaa, vaalean
harmaa ja punainen

80 x 200 cm

Leveä 160 cm Kapeampi 125 cm

GAALA
pöytä ja tuolit

TARJOUS

- 100 % massiivitammea

499€ (799€)

pöytä 180x90 cm + 6 tuolia

1190€

(1973 €)
pöytä 140x90 cm + 4 tuolia

895€

MARKKU
seniorikeinutuoli

- massiivikoivua
- valmiiksi koottuna
- Pähkinä, koivu tai valkoinen

TARJOUS

FOREST TV-taso
- 148 x 45 x 61 cm
- väri harmaa / valkea

TARJOUS

195€ (335€)

199€ (349€)

LIFT seniorituoli

- helppokäyttöisellä sähkösäätöisellä mekanismilla
- avattava jalkarahi
- kääntyvä selkänoja TARJOUS
- nostoavustin
(950€)

Katso iso valikoima
Tuotteet saat heti mukaan tai
kotiinkuljetuksen edullisesti ja nopeasti. KOTISIILI.FI

(1524 €)

Tuolit valmiiksi koottuna
pu-nahka tai puuistuimella

499€

AMANDA 3-istuttava
vuodesohva
- erinomainen istuinmukavuus!
- leveys 230 cm
- vuodekoko 140 x 190 cm
- tumma- tai vaaleanharmaa

TARJOUS

699€ (899€)

VALIKOIMA
KÄYTÄVÄMATTOJA
ERI VÄREILLÄ
80 cm

14,90€ / metri

100 cm 18,90€ / metri

ALE -40%

RULLASTA POIKKI JA KANTATAAN,
OTA MITAT MUKAAN!

Myymälä SIILINJÄRVI

Pyykankaantie 18, siili@kotisiili.fi
p. 017 462 2208
ma 9–18, ti–pe 9–17,
la 9–14, su 12–16

Myymälä NILSIÄ

Tahkotie 2, nilsia@kotisiili.fi
p. 017 463 1786
ma 9–18, ti–pe 9–17,
la 9–14, su 12–16

