
Katso iso valikoima KOTISIILI.FI
Myymälä SIILINJÄRVI
Pyykankaantie 18, siili@kotisiili.fi
p. 017 462 2208
ma–pe 9–17, la 9–14

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

Korotonta maksuaikaa 6 tai 12 kk!

TUOTTEET SAATTE HETI MUKAAN  TUOTTEET SAATTE HETI MUKAAN  
TAI KULJETAMME EDULLISESTI KOTIIN!TAI KULJETAMME EDULLISESTI KOTIIN!

TWIN JENKKISÄNKY  TWIN JENKKISÄNKY  
- Laadukas ja napakka pussijousitus- Laadukas ja napakka pussijousitus
- Tyylikäs harmaa verhoilu- Tyylikäs harmaa verhoilu
- Korkeat puujalat- Korkeat puujalat
- Valitse 3 tai 6 senttinen petauspatja- Valitse 3 tai 6 senttinen petauspatja

160 x 200 cm 3 cm petarilla 160 x 200 cm 3 cm petarilla 599 €599 € (1198 €) (1198 €)
180 x 200 cm 3 cm petarilla 180 x 200 cm 3 cm petarilla 649 €649 € (1298 €) (1298 €)

599€(1198 €)

ALKAEN

VIKING JENKKISÄNKY  VIKING JENKKISÄNKY  
SÄILYTYSLAATIKOLLA  SÄILYTYSLAATIKOLLA  

899€(1489 €)

ALKAEN

140 x 200 cm 140 x 200 cm 899 €899 € (1489 €) (1489 €)
160 x 200 cm 160 x 200 cm 990 €990 € (1590 €) (1590 €)
180 x 200 cm 180 x 200 cm 1090 €1090 € (1694 €) (1694 €)

TWIN  TWIN  
RUNKOSÄNKYSETTI  RUNKOSÄNKYSETTI  
- Laadukas ja napakka pussijousitus- Laadukas ja napakka pussijousitus
- Tyylikäs harmaa verhoilukangas- Tyylikäs harmaa verhoilukangas
- Korkeat metallijalat- Korkeat metallijalat
- Valitse 3 tai 6 senttinen petauspatja- Valitse 3 tai 6 senttinen petauspatja

249€(498 €)

ALKAEN

80 x 200 cm alk. 80 x 200 cm alk. 249 €249 € (498 €) (498 €)
90 x 200 cm alk. 90 x 200 cm alk. 299 €299 € (598 €) (598 €)
120 x 200 cm alk. 120 x 200 cm alk. 349 €349 € (698 €) (698 €)
160 x 200 cm alk. 160 x 200 cm alk. 498 €498 € (996 €) (996 €)
180 x 200 cm alk. 180 x 200 cm alk. 598 €598 € (1196 €) (1196 €)

379€(599 €)

TARJOUS

Konjakin tai harmaan värisellä antiikkikankaalla  Konjakin tai harmaan värisellä antiikkikankaalla  
sekä kudotulla harmaalla kankaalla.sekä kudotulla harmaalla kankaalla.

SOFT LEPOTUOLI SOFT LEPOTUOLI 
- Erittäin kestävällä antiikkikankaalla- Erittäin kestävällä antiikkikankaalla
- Värit konjakki tai harmaa, musta metallirunko- Värit konjakki tai harmaa, musta metallirunko
- Muhkeat pehmusteet, todella mukava istua!- Muhkeat pehmusteet, todella mukava istua!
- Jalkarahilla tai ilman- Jalkarahilla tai ilman

249€(479 €)

Tuoli Tuoli 
+ jalkarahi + jalkarahi 

329€(549 €)

OTTO SENIORI RECLINER  OTTO SENIORI RECLINER  
NOUSUAVUSTIMELLA NOUSUAVUSTIMELLA 
- Kahden erillisen moottorin ansiosta selkänojaa- Kahden erillisen moottorin ansiosta selkänojaa
  ja jalkarahia voi säätää toisistaan riippumatta.  ja jalkarahia voi säätää toisistaan riippumatta.
- Nousuavustin nostaa lähes suorille jaloille- Nousuavustin nostaa lähes suorille jaloille
- Kaikki säädöt helppokäyttöisellä kaukosäätimellä- Kaikki säädöt helppokäyttöisellä kaukosäätimellä

Harmaa kudottu kangas Harmaa kudottu kangas 

599€(549 €)

Konjakin värinen Konjakin värinen 
antiikkikangas antiikkikangas 

649€(1199 €)

HENRY KULMADIVAANI HENRY KULMADIVAANI 
- 283 x 235 cm- 283 x 235 cm
- Oikea- tai vasenkätisenä- Oikea- tai vasenkätisenä
- Varastovärit vaalean  - Varastovärit vaalean  
  tai tummempi harmaa  tai tummempi harmaa
- Korkeat mustat metallijalat- Korkeat mustat metallijalat

990€(1516 €)

TARJOUS

RIO RECLINER TUOLI RIO RECLINER TUOLI 
- Avattava jalkarahi ja selkänojan kallistus- Avattava jalkarahi ja selkänojan kallistus
- Yksinkertainen, luja mekanismi- Yksinkertainen, luja mekanismi
- 4 väriä: punainen, tumma harmaa,  - 4 väriä: punainen, tumma harmaa,  
  vaalean harmaa ja keltainen  vaalean harmaa ja keltainen
- Huippuedullinen!- Huippuedullinen!

179€(399 €)

TARJOUS

HALIFAX PÖYTÄ JA PENKIT HALIFAX PÖYTÄ JA PENKIT 
- Järeää tammipuuta / tammiviilua metallijaloilla- Järeää tammipuuta / tammiviilua metallijaloilla
- Upeat veistetyt reunat- Upeat veistetyt reunat
- Pöytä 200 x 100 cm, korkeus 76 cm- Pöytä 200 x 100 cm, korkeus 76 cm
- Penkki 170 x 38 cm, korkeus 46 cm- Penkki 170 x 38 cm, korkeus 46 cm

837€(1897 €)

TARJOUS

Pelkkä pöytä Pelkkä pöytä 439€(899 €)

Penkki Penkki 199€(499 €)

Sarjaan kuuluu muitakin tuotteita!Sarjaan kuuluu muitakin tuotteita!

OXFORD RECLINER TUOLI OXFORD RECLINER TUOLI 
- Pyörivällä mekanismilla- Pyörivällä mekanismilla
- Avattava jalkarahi  - Avattava jalkarahi  
  ja kallistettava selkänoja  ja kallistettava selkänoja
- Siro muotoilu- Siro muotoilu

Pääty lisävarusteenaPääty lisävarusteena Lisävarusteena saatavana pääty ja päätypenkki!Lisävarusteena saatavana pääty ja päätypenkki!

-- 5-vyöhyke pussijousitus   5-vyöhyke pussijousitus  
  myötäilee miellyttävästi koko kehoa  myötäilee miellyttävästi koko kehoa
- Paksu 7 cm profiloitu petauspatja,  - Paksu 7 cm profiloitu petauspatja,  
  korkeat metallijalat  korkeat metallijalat
- Runkojen sisällä paljon säilytystilaa- Runkojen sisällä paljon säilytystilaa

Paksu 7 cm profiloitu petauspatja sekä  Paksu 7 cm profiloitu petauspatja sekä  
korkeat metallijalat sisältyy hintaan!korkeat metallijalat sisältyy hintaan!


