SATOJA TUOTTEITA HETI MUKAAN TAI
TOIMITAMME EDULLISESTI JA NOPEASTI KOTIIN
120 x 200 cm

pöytä 130 x 90 cm + 4 tuolia

690e

(937€)

140 x 200 cm

(1135€)

160 x 200 cm

pöytä 180 x 90 cm + 6 tuolia

BRAVO nahkakalusto

895e

- Värit musta, ruskea ja valkoinen nahka/kn.
- 3+2 istuttavat yhteensä

999e

- Jämäkällä pussijousistolla ja paksulla petauspatjalla
- Tyylikkäät metallijalat

- Värit pähkinä, valkea/harmaa tai harmaa massiivikoivu
- Tuoleissa tyylikäs grafiitinharmaa kangas
- Tuolit valmiiksi kasattuja

- Tilava vuode kahdelle
- Kätevä vuodevaatelaatikko
- Kätisyys vaihdettavissa
- Tumman tai vaalean harmaa kangasverhoilu
- 232 x 142 cm

399e

ALEXI jenkkisänky

MARIANNE ruokaryhmä

JAZZ vuodedivaani

180 x 200 cm

(1553€)

- Värit kokovalkoinen tai sinivalkoinen
- Paketti sisältää turvalaidan ja
vuodevaatelaatikon
- Patjat alkaen 47€

POSITANO joustinpatja
memoryfoam petauspatjalla

319e

120 x 200 cm 160 x 200 cm 180 x 200 cm
(1100€)

895e

(1398€)

LAILA 5-vyöhyke vaahtomuovipatja
80 x 200 cm
- Irrotettava stretch päällinen, pesu 60 asteessa
- 7 vyöhykettä muotoutuu yksilöllisesti

169e

(719€)
(927€)

(279€)

Katso iso valikoima KOTISIILI.FI

(499€)

SUSAN divaanisohva
256 x 154 cm

- Vasen tai oikea kätisyys
- Varastovärit vaalean tai tumman
harmaa kangas.
- Tilaamalla satoja eri värejä

70 x 165 cm

- 7-vyöhyke pussijousitus
- 9-vyöhyke petauspatja reagoi lämpöön ja
painoon antaen erinomaisen tuen selälle
- Petauspatja irrotettavissa vetoketjulla

790e

279e

TOMAS kerrossänky

(950€)

(998€)

(699€)

- Vuodekoko 85 x 195 cm
- Säilytyslaatikolla
- Värit vaalean ja tumman harmaan kangas

(1690€)

- Kaikki säädöt portaattomasti
helppokäyttöisellä kaukosäätimellä
- Kätevä nousuavustin
- Tumman tai vaalean harmaa kangas

690e

(629€)

COLOGNE vuodetuoli

LIFT sähkörecliner

499e

439e
489e
499e
649e

799e

(599€)

80 x 200 cm

439e

(679€)

(1315€)

KENEDY keinu

- Massiivikoivua, runkovärit pyökki,
pähkinä ja valkoinen
- Pehmusteita eri värejä
- Kotimaista laatutyötä

499e

(720€)

Olemme avoinna sunnuntaina 23.12. klo 12–16
Myymälä SIILINJÄRVI

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

Myymälä NILSIÄ

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

