
Koti-Siilissä TUHANSIA TUOTTEITA

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

HETI MUKAAN TAI TOIMITAMME EDULLISESTI KOTIIN SAAKKA!

BUBBLE-riippukeinu

279,- (499,-)

HAVANNA
-alumiinituoli 

QUATTRO jatkettava 
puutarhapöytä+10 tuolia 

- 180x90 cm
- valkoinen tai harmaa
- pöytä alumiinia 
 keramiikkakannella

+2 penkkiä 

pöytä 200x90 cm

LOUNGE TEXTILENE 
-sohvaryhmä pöydällä 
- textilene-verkkoistuimilla

- säänkestävää  
 polyrottinkia

CANNES-kulmasohva 
+ruokapöytä 

VALENCIA
-polyrottinki divaanisohva

PALMA polyrottinki recliner setti 
-sis. 2 tuolia ja sohvapöydän
-värit musta tai harmaa
-alumiinirungot
-avattava jalkarahi ja säädettävä selkänoja

 (79,-)35,-

- setti sisältää keinun, 
 paksut pehmusteet 
 ja jalustan
- värit harmaa 
 ja luonnonväri
- säänkestävää 
 polyrottinkia

MILANO-pöytä + Largo-tuolit
- alumiini/artwood
- tuoleissa alumiinirunko/  
 polyrottinkipunos
- värit musta ja harmaa

599,- 

- pöytä 150x90 cm
     +4 tuolia 

799,- 
(1524,-)

+6 tuolia

(1061,-)

ESTELLE-keramiikkaruokapöytä 
+ 6 tuolia

795,- 

- tuolit alumiinia/
 polypropeenimuovia
- soveltuu ulko-
 ja sisäkäyttöön

(1313,-)

ALICANTE-artwoodpöytä

- mustanharmaa  
 artwood/alumiini
- pöytä 140 x 90 cm
- tyylikäs X-jalka

395,- 
(799,-)

- alumiinirungot/ 
 artwood kannet
- värit musta ja harmaa

MILANO-pöytä+Milano-tuolit

499,- 
(901,-)

- pöytä 200x90 cm 

+ 6 tuolia 

- pöytä 150x90 cm
 +4 tuolia 

699,- 
(1284,-)

VILLAGE-sohva-
ryhmä pöydällä

895,- 

- muhkeat pehmusteet 
- värit harmaa ja musta 

(1599,-)
799,- 

(1675,-)

- säänkestävää 
 polyrottinkia
- muhkeat pehmusteet
- 194x194 cm

- pöytä 80x80 k 65 cm
- väri harmaa
- sohvaa myös pienempänä  
 koossa 142 x 197 cm

- ilman pöytää

395,- 

- pöydän kanssa 

449,- 

- värit musta ja harmaa

(999,-) (845,-)

BALMORAL
-aurinkopesä 
- leppoisaan oleiluun!
- halkaisija 180 cm
- värit musta ja harmaa
- alumiinirunko/ 
 polyrottinkipunos

649,- 
(1488,-)

395,- 
(842,-)

199,- (299,-)

- väri musta

1249,- (2280,-)

- pöytä täysalumiinia 300/200 x 100 cm
- tuoleissa alumiinirunko/
 hengittävä textilene-kangas

- hengittävällä 
 textilene-kankaalla
- pinottava

Valtavasti lisää 
kesäkalusteita 
heti mukaan,

katso www.kotisiili.fi
- 120x78 cm
- taitettavat tuolit ja pöytä

- valkoista 
 massiivimäntyä

HAMPUS pöytä+4 Flipper tuolia 

375,- 
(590,-)

Pöytä 
599,- 
(1090,-)

Tuoli 
69,- 
(119,-)


