
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

479,- 

Baltic lowstress
-mekanismituoli 

899,- 
(1498,-)

499,- 
(948,-)

Otto 
sähkösäätöinen recliner 

399,- 

Baltimore
-mekanismisohvat
- avattavat jalkarahit ja 
 selkänojan kallistukset

Monika-kulmadivaani 
- upealla Sahara-uutuuskankaalla
- näyttävä ruskea sävy
- 245 x 218 cm
- korkeat metallijalat
- oikea- tai vasenkätisenä

Island Lowstress
-mekanismituoli 
- värit musta, ruskea, valkoinen 
   tai harmaa nahka/kn
- avattavalla jalkarahilla 
   ja selkänojan kallistuksella
- pyörivä 595,- 

Relax-hierova tuoli  
- useita eri hierontaohjelmia
- hieronta-alueet niska, 
 selkä ja istuinosa
- jalkarahi sis. hintaan
                 - väri musta

Jazz-vuodedivaani 

- aitoa nahkaa
- värit musta tai 

450,- 

2-istuttava alk. 

499,- 
3-istuttava alk. 

699,- 
Tuoli

Catania 3-istuttava sohva 
- upealla Rodeo-antiikkikankaalla
- värit konjakki ja tummanharmaa
- sirot metallijalat
- huippumukava istua!899,- 

(1395,-)

1299,- (1799,-)

Jazz 
U-vuodesohva 
- säilytyslaatikolla
- tumman- ja vaaleanharmaa kangas
- oikea- tai vasenkätisenä
- 300 x 174/144 cm

895, (1398,-)

Alexi-jenkkisänky
- jämäkällä pussijousituksella
- petauspatja sekä rosteri-jalkasarja  
 sisältyvät hintaan
- tyylikäs harmaa kangasverhoilu

120 x 200 cm 439,- (629,-)

140 x 200 cm 489,- (699,-)

160 x 200 cm 499,- (719,-)

180 x 200 cm 649,- (929,-)

Kalifornia-autosohva

 Leveä 160 cm 199,-

Kapea 125 cm 

179,-

- erittäin mukava istua!

3-istuttava 

795,- 
(1169,-)

2-istuttava
 

599,- 
(1008,-)

Lana-lankkupöytä
- massiivimäntyä
- jalat musta tai valkea
- antiikkipetsattu tai 
 harmaa kansi

Puujaloilla
150 x 89 cm 

329,-(659,-)

200 x 89 cm 

349,- (695,-)

Pöytä ja 6 kuppituolia 

580,- 
(1289,-)

150 x 89 cm 

390,- (699,-)

200 x 89 cm 

419,- (770,-)

Metallijaloilla

Fiesta 4 ltk lipasto 
- 80 x 39,5 x 80 cm

- lasikannella

189,- (499,-)

- lasikannella

- lasikannella

 

Fiesta-senkki 
- 120 x 39,5 x 80 cm

179,- 

Fiesta-tv-taso 
- 180 x 39 x 60 cm

139,- 
Fiesta sarjan etusarjat ovat 
aitoa saarniviilua, hidastavat saranat

Ronda
-kuppituoli 
- eri väreillä

Trend-tuoli 
- värit coffee ja harmaa

39,- 
(99,-)

Swing
-kuppituoli 
- eri väreillä

39,- 
(99,-)

49,- 
(99,-)

Style-tuoli 
- värit coffee ja harmaa

79,- 
(128,-)

Koti-Siilin SYYSTARJOUKSET!
TUOTTEET SAATTE HETI MUKAAN VARASTOSTA TAI EDULLISEN KOTIINTOIMITUKSEN!

ETU -31%

Norton 
3+2 istuttavat sohvat
- 3 upeaa väriä: ruskea, 
 tummanharmaa ja vaaleanharmaa
- korkeat puujalat

Easy 
3-istuttava 
vuodesohva 349,- harmaanruskea

(990,-)

(1390,-)

(895,-)

(999,-)

- todella lujalla   
 antiikkikankaalla
- värit musta,   
  ruskea tai harmaa
- avattavalla jalka-

rahilla ja selkä-
nojan kallistuksella
- pyörivä mekanismi, 
 tyylikäs rosteri  
 laippajalka
- säädettävä 
 niskatuki

(795,-)

- harmaa kangas
- erilliset moottorit täydellisiin säätöihin
- nousuavustin

(389,-)

(489,-)

- vaihdettava kätisyys
- vuodevaatelaatikolla
- vaaleanharmaa, 
 tummanharmaa ja ruskea kangas

(937,-)

-harmaa kangas
-pituus 217 cm

- helppokäyttöinen  
 mekanismi

(690,-)


