Koti-Siilin TAMMIALE jatkuu!
499,(799,-)

490,-

990,-

(690,-)

KERY U-sohva

SARAH -kääntödivaani

KONSTA- puusohva vuoteella

-tumman- tai vaalean harmaa kangas
-kappa- tai heittotyynyillä
-vaihdettava kätisyys
-240 x 151 cm

-erittäin tukeva rakenne!
-massiivimäntyä
-runkovärit valkea, pähkinä ja harmaa, patjoja eri värejä
-tarjous sisältää rungon, patjasarjan ja vuodevaatelaatikon

JAZZ-vuodekulmadivaani
-oikea- tai vasenkätisenä
-vuodevaatelaatikolla
-vuodekoko 205 x 133 cm
-eri värejä heti varastosta!

699,(1169,-)

CATANIA-jättidivaani
-koko perheen löhösohva
-tummanharmaa ja
vaaleanharmaa kangas
-tyylikkäät korkeat metallijalat
-oikea- tai vasen kätisenä
-308 x 183 cm

(1350,-)

990,(1598,-)

-tumman ja vaalean harmaa kangas
-305 x 213 / 143 cm
-oikea tai vasenkätisenä
-tyylikkäät korkeat jalat
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SOFTER
-mekanismisohvat
-2-istuttava
kahdella mekanismilla
-3-istuttava
kahdella mekanismilla

TUOLI

179,-

299,399,-

(379,-)

(595,-)
(799,-)

69,(99,-)

BONN-lepotuoli
-tumman
harmaa
-vaalean
harmaa

-valkoinen
-beige
-ruskea
-punainen

alkaen

249,(364,-)

KALIFORNIA-penkit
iso penkki
selkänojalla

PRESTON
-tuoli + rahi

179,-

(369,-)
-tummanharmaa,
vaaleanharmaa ja punainen kangas
-luonnonväriset puujalat

AUTO-ALAN AMMATTILAISET JA HARRASTAJAT,
AUTOSOHVAT NORMAALISOHVAN MITOILLA!

189,-

ACAZIA
-pyöreä pöytä
-halkaisija 37 cm
-korkeus 52 cm
-paksua acazia-puuta
metallijalalla

ACAZIA-sohvapöytä

149,-

-60 x 60 cm
-paksua acazia-puuta
tukevalla metallijalalla (228,-)

129,(219,-)

FOREST TV-TASO

(297,-)

keskikoko

119,99,-

(220,-)

pieni

AUTOSOHVA iso
-leveys 160 cm

-syvyys 60 cm
-istuinkorkeus 46 cm

349,(788 ,-)

MARKKU
SENIORITUOLI

-tukevaa massiivikoivua
-värit pähkinä, pyökki
ja valkoinen

90
-200 x

(179,-)

299,(499 ,-)

179,-

Tuotteet saatte heti mukaan
tai toimitamme kotiin
nopeasti ja edullisesti.

VILMA-ruokapöytä

269,-

AUTOSOHVA pieni
(348,-)

(335,-)

379,-

cm

(695,-)

9 cm
-150 x 8

KALIFORNIA-PENKIT OVAT
SÄILYTYSLAATIKOLLA VARUSTETTUJA!

TV-TASO

195,-

-väri valkea / harmaa
-valmiiksi kasattu
-148 x 61 cm
-sarjaan kuuluu paljon
muitakin kalusteita

-leveys 125 cm
-syvyys 60 cm
-istuinkorkeus 46 cm

Katso iso valikoima
KOTISIILI.FI

(678,-)

-upea retrohenkinen muotoilu
-140 x 140 cm
-väri kokovalkea
-yhdistele haluamasi tuolit

349,(659,-)

LANA-lankkupöytä

-massiivimäntyä
KYMMENIÄ
-antiikki tai harmaa,
TUOLIjalat valkeat tai mustat
VAIHTO-saatavana myös
EHTOJA!
tyylikkäillä metallijaloilla

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

