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KOTI-SIILIN HUHTIKUUN TARJOUKSET

LINE 
3+2 ISTUTTAVAT
• Tumman- tai vaalean-  

harmaalla laatukankaalla
• 13 cm korkeat tyylikkäät metallijalat
• Myötäilevän kimmoisa mutta 

jämäkkä istua
• 3-istuttava leveys 200 cm,  

2-istuttava 170 cm

STAR 
RIIPPUKEINUSETTI
• Metallia / polyrottinkia
• Värit musta tai harmaa
• Sisältää keinun, pehmusteen ja 

jalustan tarvikkeineen

HENRY 
JÄTTIDIVAANI
• 294 x 160 cm
• Oikea- tai vasenkätisenä
• Laadukkaalla Galant kankaalla,
 värit harmaa ja hopean harmaa.
• Korkeat metallijalat
• Hulppea koko ja erittäin mukava istua!

MALIBU 
AURINKOPESÄ
• Ruostumaton alumiinirunko
• Polyrottinkipunos, värit 
 musta tai harmaa
• Paksut pehmusteet 

likaahylkivällä kankaalla
• Leveys 215 cm, syvyys 148 

cm, korkeus 150 cm

Kesä- 
kalusteet  
saapuvat!

ISO 

VARASTOERÄ 

PUOLEEN 

HINTAAN!

199e 
(299 €)

699e 
(1049 €) 999e 

(1698 €)

NOORA PETAUSPATJA
• 7 cm profiloitu vaahtomuovi
• 60 asteessa pestävä irtopäällinen
• Kotimainen

FLORIDA MEKANISMISOHVAT 
• Erittäin lujalla, helppohoitoisella antiikkikankaalla.
• Värit tumma harmaa, vaalean harmaa ja ruskea
• Tuolissa keinuva ja pyörivä mekanismi, kallistettava 

selkänoja ja avattava jalkarahi
• 3- ja 2-istuttavissa aukaistavat jalkarahit ja 

selkänojan kallistus Molemmissa laidoissa
• Rentoon oleiluun!

140 cm  119e (238 €)

160 cm  129e (258 €)

180 cm  149e (298 €)

80 cm  69e (141 €)

90 cm  79e (158 €)

120 cm 98e (198 €)

FIREKING 
RUOKAPÖYTÄ
• 177 x 100 cm
• Kaasukäyttöisellä CE-hyväksytyllä
 liekkimekanismilla, kätevällä 
 piezo-sytytyksellä
• Sään ja kuumuuden kestävä 

Komposiittirunko metallijaloilla
• Väri harmaa
• Erittäin tukeva rakenne
• Nauti tulen loimotuksesta 

turvallisesti!

890e 
(1699€)

649e 
(1095 €)

ALE
-33%

ALE
-33%

ALE
-47%

ALE
-40%

ALE
-50%

TUOLI

349e  

(695 €)

2-ISTUTTAVA

499e  

(804 €)

3-ISTUTTAVA

695e  

(995 €)

ALE
JOPA

-49%

ALE
-41%


