Koti-Siilissä TUHANSIA TUOTTEITA
HETI MUKAAN TAI EDULLINEN KOTIINKULJETUS!

799,-

Malibu-aurinkopesä

799,-

- harmaa tai musta
- reilu koko 215x148 cm
- säänkestävä polyrottinki, alumiinirunko (1699,-)

(1390,-)
Orleans-polyrottinki
kulmasohva pöydällä ja 2 kpl rahia
- mitat 142x197 cm
- pöytä 110x65xkorkeus 66 cm
- laadukkaat pehmusteet, alumiinirunko

149,-

159,Palma-mekanismituoli
(347,-)

- polyrottinkia, alumiinirunko
- harmaa tai musta
- säädettävä selkänoja ja jalkarahi

2-istuttava

995,-

(295,-)

(1495,-)

3-istuttava

Swinger-riippukeinupaketti
- musta tai valkoinen
- pehmusteet mustat

Scandic-sohva

- sis. keinun, pehmusteet sekä jalustan

1395,(1990,-)

- täysaitonahalla
- nahkasävyt kaviaari, kastanja ja whiskey

349,-

Henry-kulmadivaani
- Laadukas hopeanharmaa
tai harmaa Galant-kangas.
- Korkeat metallijalat
- 283x235 cm
- Vasen- tai oikeakätisyys.

895,(1083,-)

79,-

595,-

(695,-)

(128,-)

(999,-)

Island Lowtress
-mekanismituoli nahalla

Florida-mekanismituoli

- portaattomat selkänojan ja jalkarahin säädöt
- värit musta, ruskea, harmaa ja valkoinen

- keinuva ja pyörivä
- tummanharmaa, vaal.harmaa ja ruskea

39,-

Trend-ruokapöydän tuoli
- tummanharmaa tai coffee-ruskea

49,-

(99,-)

(99,-)

699,-

Monika-Bloom 4
(1290,-)
-hengen tammi ruokailuryhmä

Style-tuoli

Ronaldo-kuppituoli

- 100% lakattua massiivitammea
- Halkaisija 110 cm
- Tyylikkäät verhoillut tuolit tammirungolla

- harmaa tai ruskea
- PU-nahkaa

- useita värejä

kuvassa 220x100 cm

Aspen-ruokaryhmä

Tuoli
yksittäin
- 4 eri kokoa
- 120x80 cm +4 tuolia 335,- (679,-)
(95,-)
- 140x90 cm +4 tuolia 345,- (698,-)
musta
- 180x95 cm +6 tuolia 450,- (928,-)
tai
- 220x100 cm +8 tuolia 599,- (1198,-) valkoinen
- kiiltovalkoinen tai normaali valkoinen

49,-

Tuotteet saatte heti mukaan
tai toimitamme kotiin
nopeasti ja edullisesti.

200x90 cm
Puujaloilla
379,- (695,-)

150x90 cm
Puujaloilla
349,- (659,-)

Metallijaloilla
459,- (770,-)

Metallijaloilla

Katso iso valikoima
KOTISIILI.FI

Lana-lankkupöytä

429,- (699,-)

- kansivärit antiikkipetsattu tai harmaa
- jalan värit musta tai valkoinen

Valtavasti lisää
huonekaluja ja
kesäkalusteita
heti mukaan,
katso www.kotisiili.fi

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

