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KOTI-SIILIN KEVÄTTARJOUKSET

STOCKHOLM JENKKISÄNKY 160 X 200 CM
• Petauspatjan toinen puoli aitoa villaa, toinen puoli 100 % puuvillaa
• Valitse sänkyyn mieleisesi verhoilu upeista kankaista
• Luxusluokan jenkkisänky kampanjahintaan!
• 15 cm paksulla Talalay 100 % luonnonkumi petaus- 

 patjalla jossa 3,5 cm minipocket pussijousitus. 
• 3 eri jäykkyyttä pehmeästä napakkaan
• 4 pussijousitettua kerrosta
• Pääty ja pääty  laatikko lisähintaan.
• Myös 120, 140 ja 180 cm leveänä.

2190e
(3550 €)

VESTA KULMADIVAANI
• Laadukas Fame kangas, varastovärit vaalean- tai  

tummanharmaa, tilaamalla myös muita kankaita.
• Huippumukava istuttavuus, selkeälinjainen muotoilu
• Modernit 17 cm korkeat mustat metallijalat
• Irrotettavat vesipestävät päälliset
• Oikea tai vasenkätisenä
• 263 x 219 cm

899e
(1268 €)

CLASSICO RUOKARYHMÄ
• Massiivikoivua
• Pöytä 170 x 90 cm tai  

jatkettava 140 x 90 + 40 cm
• Classico ruokaryhmä sisältää  

6 Classico tai Mona tuolia
• Paljon värejä heti varastosta, esim. pähkinä, 

valkea / pähkinä, pyökki, valkea / pyökki,  
koko valkea, musta / lv, valkea / lv,  
valkea/harmaa, wenge…

595e
(950 €)

EVEREST 3+2 ISTUTTAVAT 
• Tyylikäs korkeaselkänojainen  

nahkakalusto kunnon niskatuella
• Korkeat puujalat
• Musta, ruskea tai valkea nahka/kn
• 3-istuttavan leveys 211 cm
• 2-istuttavan leveys 155 cm
• Korkeus 105 cm

1390e
(2289 €)

SARAH DIVAANISOHVA
• 240 x 151 cm korkeus 80 cm
• Vaalean- ja tummanharmaa kangas
• Heitto tai -kappatyynyillä
• Käännettävä kätisyys
• Rentoon oleiluun!

499e
(799 €)

CHESTERFIELD NOJATUOLI
• Leveys 83 cm | syvyys 92 cm | korkeus 104 cm
• Napitettu selkänoja, rungossa koristeelliset messinki niitit
• Harmaa- tai tummanharmaa kudottu kangas
• Harmaa, musta, tummanvihreä tai  

tummansininen samettikangas
• Upea klassikkomalli heti varastosta!
• Massiivipuurunko

349e
(899 €)
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