KOTI-SIILIN TALVIALE JATKUU!
MILANO LEPOTUOLI

SWING KUPPITUOLI SOFTER MEKANISMIKALUSTO

- pyörivällä mekanismilla
- harmaa kangas, tausta harmaata
pu-nahkaa
- upea designtuoli edullisesti!

399€

39€

(899 €)

RONDA KUPPITUOLI

- pyörivällä mekanismilla
- näyttävällä harmaakuviollisella
kangasverhoilulla
- Erittäin mukava istua!

- istuinpehmusteella
- muovia / pu-nahkaa,
jalat massiivipyökkiä
- kokovalkea
- kokomusta
- valkea / pyökki

(899 €)

PATCHWORK
NOJATUOLI RAHILLA

- värikkäällä tilkkukankaalla
- rento nojatuoli kodin sisustukseen
- jalat luonnonväristä massiivipuuta

299€

(489 €)

- tukeva pyöreä pöytä metallijalalla
- halkaisija 110 tai 120 cm
- väri valkea

199€

Katso iso valikoima
Tuotteet saat heti mukaan tai
kotiinkuljetuksen edullisesti ja nopeasti. KOTISIILI.FI

299€

3-istuttava
(595 €)

39€

- savunharmaata akryyliä
- jalat valkoista massiivipyökkiä
- tyylikäs ratkaisu ruokapöydän tuoliksi

349€

- useita värejä heti varastosta
- vuodevaatelaatikolla

(379 €)

2-istuttava

399€

(790 €)
- leveys 149 cm
2,5-istuttava

(119 €)

- massiivipuuta
- kannen värit antiikki tai harmaa
- puujalat valkea tai musta
- myös näyttävillä metallijaloilla
- tuoleja kymmeniä vaihtoehtoja
valinnan mukaan!

(799 €)

VERONA VUODESOHVA

JAZZ KUPPITUOLI

59€

399€

179€

(99 €)

150 x 89 cm
(379 €)

2-istuttava

SOFTER
MEKANISMITUOLI

495€

LANA LANKKUPÖYTÄ
INNO RUOKAPÖYTÄ

- harmaa kangas - kääntyvät selkänojat
- sohvissa ja tuolissa avattavat jalkarahit

(99 €)

HUIPPULAADUKAS ISO VARASTOERÄ

EMOTION LEPOTUOLI

399€

- muovia, jalat massiivipyökkiä
- kokovalkea
- kokomusta
- valkea / pyökki

FANTASMA PATJA
200 x 89 cm

379€

(790 €)
- leveys 170 cm

- tukeva HR 25 vaahtomuovi
- pinnassa irroitettava, 7 cm paksu, 9-vyöhykkeellinen
ainutlaatuisesti muotoutuva älyvaahto petauspatja
lämmöntasausgeelillä
- italialaista huippulaatua
- paksuus 25 cm
120 x 200 cm
(895 €)

595€
160 x 200 cm 695€ (999 €)
180 x 200 cm 795€ (1290 €)

(695 €)

(659 €)

Myymälä SIILINJÄRVI

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

Myymälä NILSIÄ

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

