KOHTI KEVÄTTÄ
Koti-Siilin KOVILLA TARJOUKSILLA!
HUIPPUTARJOUS!

Nojatuoli

179,-

Softer-mekanismisohvat

(379,-)

2-istuttava

299,(595,-)

- avattavilla jalkaraheilla
ja selkänojan kallistuksilla
- harmaa laadukas verhoilukangas

799,(1399,-)

3-istuttava

399,(799,-)

Sevilla recliner-kalusto
sähkösäädöillä

399,Nojatuoli

- laidoissa avattavat
jalkarahit ja 		
kallistettavat
selkänojat
- harmaalla
laadukkaalla
kankaalla
- 265 x 265 cm

599,(949,-)

(99,-)

(799,-)

Bresciakulmadivaani
- oikea- tai
vasenkätisyys
- harmaalla
kangasverhoilulla
- korkeat jalat
- 272 x 205 cm

HUIPPUTARJOUS!

39,-

699,- 479,-

- huippumukavaa istuttavuutta!
(1090,-)
- erittäin helppo ja hiljainen käyttää
- portaaton säätö
- harmaa kangasverhoilu
3-istuttava kahdella

(799,-)

Softerkulmasohva
mekanismeilla

mekanismilla

Liverpool 3-istuttava
- 3 tyylikästä väriä: harmaa, keltainen
ja vaaleanpunainen
- upea retrohenkinen muotoilu
ja jämäkkä istuttavuus!
- korkeat puujalat
- 202 x 93 k 88 cm

PUOLEEN HINTAAN!

160x200 cm

180x200 cm

(1599,-)

(1899,-)

899,-

999,-

Bistro-setti

Sis. pöydän lasikannella
ja kaksi pinottavaa tuolia

140x85 cm 200x90 cm

200x90 cm

395,- 590,(699,-)

549,-

(898,-)

(899,-)

Amore-joustinpatjasetti
- pussijousitettu laatupatja
- sisältää 4 cm petauspatjan
80 x 200 cm
90 x 200 cm
120 x 200 cm
140 x 200 cm
160 x 200 cm
180 x 200 cm

199,- (398,- )
249,- (498,-)
320,- (640,-)
379,- (758,-)
399,- (798,-)
479,- (958,-)

89,-

KOTIMAINEN HUIPPUSÄNKY
HETI VARASTOSTA!

Comfort-jenkkisänkypaketti
- pussijousitetulla patjalla
- 8 cm paksu profiloitu petauspatja
- tyylikäs harmaa verhoilukangas
ja metallijalat

Massive-lankkupöytä

- upea yksilöllinen pöytä
veistetyllä reunalla
- luonnonväristä massiivi acazia-puuta
- tukevat mustat metallijalat

Bali-lankkupöytä

- jyhkeää luonnonväristä acazia-puuta
acazia-puuta
suoralinjaisella muotoilulla
- tukevat mustat metallijalat

ISO ERÄ ERILAISIA RUOKAPÖYDÄN TUOLEJA HETI VARASTOSTA! VALITSE PÖYTÄÄSI SOPIVIN MALLI.

(149,-)

Crossa-tuoli
- massiivipuuta
- musta, valkea
tai ruskea patina

Tuotteet saatte heti mukaan
tai toimitamme kotiin
nopeasti ja edullisesti.

99,(145,-)

Cafe-tuoli

- massiivipuuta
- musta ja valkea

Katso iso valikoima
KOTISIILI.FI

89,(149,-)

Vienna-tuoli
- massiivipuuta
- musta, valkea
ja ruskea patina

49,-

39,-

(99,-)

Style-tuoli

(99,-)

- harmaa tai ruskea
pu-nahka
- tukeva metallirunko

Swing-kuppituoli
- valkea/pyökki
- kokovalkea

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

- musta/pyökki
- kokomusta

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

