
KOTI-SIILIN TALVIALE JATKUU!

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

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

Katso iso valikoima
KOTISIILI.FI

Tuotteet saat heti mukaan tai
kotiinkuljetuksen edullisesti ja nopeasti. 

INNO RUOKAPÖYTÄ
- tukeva pyöreä pöytä metallijalalla 
- halkaisija 110 tai 120 cm
- väri valkea 199€ (379 €)

39€ (99 €)

SWING 
KUPPITUOLI
- muovia, jalat massiivipyökkiä
- kokovalkea
- kokomusta
- valkea / pyökki

JAZZ KUPPITUOLI
- savunharmaata akryyliä
- jalat valkoista massiivipyökkiä
- tyylikäs ratkaisu ruokapöydän tuoliksi

59€ (119 €)

150 x 89 cm

349€ (659 €) 379€ (695 €)

200 x 89 cm39€ (99 €)

895€ (1398 €)

2-osainen  199€ (299 €) leveys 80 cm

3-osainen  249€ (349 €) leveys 120 cm

80 x 200 cm  245€
90 x 200 cm  265€
105 x 200 cm  299€
120 x 200 cm  299€

LIMA KOMERO 
- tyylikäs valkoinen komero hopean värisillä vetimillä
- sisällä vetolaatikot, vaatetanko ja paljon hyllytilaa
- korkeus 205 cm, syvyys 52 cm

JAZZ U-VUODESOHVA
- kahdella vuodevaatelaatikolla
- iso vuodekoko 273 x 133 cm!
- 300 x 174 / 144 cm
- oikea ja vasenkätisenä
- varastovärit tumman ja vaalean harmaa kangas

AMORE 
JOUSTINSÄNGYT
- laadukas pussijousitus
- tyylikäs harmaa kangasverhoilu

Tarjoushinnat 
sis. sängyn, 

petauspatjan 
ja jalat

140 x 200 cm 399€
160 x 200 cm  490€
180 x 200 cm  530€

-50%!

HUIPPULAADUKAS ISO VARASTOERÄ

RONDA KUPPITUOLI
- istuinpehmusteella
- muovia / pu-nahkaa,
 jalat massiivipyökkiä
- kokovalkea
- kokomusta
- valkea / pyökki

2-istuttava 3-istuttava

SOFTER 
MEKANISMIKALUSTO
- harmaa kangas - kääntyvät selkänojat
- sohvissa ja tuolissa avattavat jalkarahit 

LANA PÖYTÄ 
200 cm puujaloilla + 

6 RONDA TUOLIA
599€
(1298 €)

LANA LANKKUPÖYTÄ - massiivipuuta 
- kannen värit antiikki tai harmaa - puujalat valkea tai musta
- myös näyttävillä metallijaloilla - tuoleja kymmeniä vaihtoehtoja 
  valinnan mukaan!

299€ 
(595 €)

399€ 
(799 €)

179€ 
(379 €)

SOFTER 
MEKANISMI-

TUOLI


