
Myymälä Siilinjärvi
Pyykankaantie 18
p. 017 462 2208
ma 9-18, ti-pe 9-17,
la 9-14

Myymälä Nilsiä
Tahkotie 2
p. 017 463 1786
ma 9-18, ti-pe 9-17,
la 9-14

Tuotteet saatte heti mukaan 
tai toimitamme kotiin
nopeasti ja edullisesti.

Katso iso valikoima
KOTISIILI.FI

899,- (1578,-) 599,-  (998,-)

1199,- (1899,-) 699,-  (999,-)

439,-  (729,-)

California California 
vuodedivaanivuodedivaani  
- tyylikästä muotoilua!
- 245x151 cm
- vaihdettava kätisyys
- vaalean- tai 
 tummanharmaa kangas

399,-  (898,)

Miami vuodedivaaniMiami vuodedivaani  
- vaihdettava kätisyys ja   
 vuodevaatelaatikko
- 226x151 cm, 
 vuodekoko 130x196 cm
- tumman- tai vaalean-
 harmaalla kankaalla

Home vuodedivaani Home vuodedivaani 
- vaihdettava kätisyys ja   
 2-puoleiset selkänojatyynyt
- vuodevatelaatikolla
- 240x147 cm
- tumman- ja vaalean-
 harmaa kangas

Artist 3-vuodesohvaArtist 3-vuodesohva  
- siro muotoilu ja helppo-  
 käyttöinen mekanismi
- istuintyynyt HR30 kylmä-
 valuvaahtomuovia!
- Laadukas Inari-kangas
- beige, vaaleanharmaa 
 ja tummanharmaa
- korkeilla jaloilla

1079,-  (1539,-)

Sahara vuodekulmadivaaniSahara vuodekulmadivaani  
- reilulla vuodekoolla 147x219 cm!
- kaksi värivaihtoehtoa
- huippumukava istua!
- 265x210 cm
- oikea- tai vasenkätisenä

899,-  (1995,-)

Polar kulmadivaaniPolar kulmadivaani  
- muhkea istuttavuus!- muhkea istuttavuus!
- 16 cm korkeat tammijalat- 16 cm korkeat tammijalat
- huippulaadukas Soro-kangas,  - huippulaadukas Soro-kangas,  
 väri vaaleanharmaa väri vaaleanharmaa
- oikea- tai vasenkätisenä- oikea- tai vasenkätisenä
- 240 x 210 cm- 240 x 210 cm

Verona vuodesohvaVerona vuodesohva  
- vuodevaatelaatikolla
- Inari-kankaalla eri 
 väreillä heti varastosta! 

- 2,5-istuttava- 2,5-istuttava

499,- 
(799,-)

Easy vuodesohvaEasy vuodesohva  
- 3-istuttava
- helposti levitettävä 
 vuodemekanismi!
- tummanharmaa kangasverhoilu
- korkeat puujalat

349,-  (690,-)

Home vuodesohvaHome vuodesohva  
- 3-istuttava
- tyylikkäät kaarevat käsinojat
- kestävä Etna-kangas, 
 värit tumman- ja vaaleanharmaa
- tammijalat
- vuodekoko 206x139 cm!

895,- (1398,-)

Palermo vuodesohvaPalermo vuodesohva  
- 3-istuttava, leveys 210 cm
- kätevä mekanismi, vuodevaate- 
 laatikko, vuodekoko 195x150 cm
- vaalean- tai tummanharmaa 
 kangas, mustat metallijalat

899,- (1399,-)

Siena divaanisohvaSiena divaanisohva  
- upea konjakinruskea Bonded-nahka
- korkeat mustat metallijalat
- 257x154 cm
- oikea- tai vasenkätisenä

1195,-  (1799,-)

New York reclinersohva New York reclinersohva 
- - 3-istuttava, erittäin pehmeällä nahalla3-istuttava, erittäin pehmeällä nahalla
- reunoissa avattavat jalkarahit - reunoissa avattavat jalkarahit 
 ja kallistettavat selkänojat ja kallistettavat selkänojat
- värit konjakinruskea tai harmaa- värit konjakinruskea tai harmaa
- myös Recliner-tuolina!- myös Recliner-tuolina!

1150,-  (1799,-)

Ist 3-istuttava vuodesohva Ist 3-istuttava vuodesohva 
- helppokäyttöinen vuodemekanismi 
 ja vuodevaatelaatikko
- leveys 210 cm, vuodekoko 197x139 cm!
- vaalean- tai tummanharmaa kangas, 
 tammijalat

799,-  (1198,-)

Sierra kulmadivaani Sierra kulmadivaani 
- modernia muotoilua 
 korkeilla jaloilla
- 294x196 cm
- vaaleanharmaa Rocco-kangas
- vasen- tai oikeakätisenä

- 2-istuttava- 2-istuttava

499,- 
(798,-)

- 3-istuttava- 3-istuttava

599,- 
(898,-)

- 2-istuttava- 2-istuttava

JÄTTIMÄINEN SOHVA-ALE!JÄTTIMÄINEN SOHVA-ALE!
Sohvia suoraan HETI VARASTOSTA!Sohvia suoraan HETI VARASTOSTA! OTA PERÄKÄRRY MUKAAN! MYÖS EDULLINEN KOTIINKULJETUS 49EE YLÄ-SAVOON!


