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nå er det salg hos Home & cottage. 
Det betyr store avslag på en mengde 
av våre lekre møbler og interiørvarer. 
vi kjøper ikke inn varer spesielt til sal-
get som mange andre butikker gjør. 
Hos oss er det de ordinære varene vi 
gir deg noen unike tilbud på. Puter fra 
linum og Tine K, jutekurver og glass 
fra lama, Durance spaprodukter, lys 
og masse annet fra Broste, kjøkken-
serie fra florence samt mange av 
møblene våre for å nevne noe. 
velkommen til salg i Home & cottage!

Spar 
opptil 50%

sToRT BilDE: obura sofa i forskjellige valgfrie trekk, 2,5-seter B202xD101xH75 cm 
før 7990,- nå 5993,-, 3-seter B232xD101xH75 cm før 9990,- nå 7493,-, 1,5-seter  
B142xD101xH75 cm før 4990,- nå 3743,-. Armin salongbord i resirkulert materiale, 
aged white, l150xB110xH41 cm før 3995,- nå 2996,-. Tommy skjenk, hvit 2-dørs 
med hønsenetting i dørene, B122,5xD50xH95 cm før 3995,- nå 2996,-. summer 
vitrineskap, 3-dørs sort og hvit, B170xD41xH220 cm før 9995,- nå 7996,-. summer 
skjenk, 3-dørs sort og hvit, B172,5xD45xH90 cm før 5995,- nå 4796,-. 

liTE BilDE: soul puter fra Himla, 40x40 cm før 599,- nå 479,-. Boxpute fra Tine K, 
50x50xH7 cm før 249,- nå 199,-.
Tilbudene gjelder hele august eller så langt lageret rekker!
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sToRT BilDE: Alle håndklær: Ta 3 betal for 2.

sMÅ BilDER: 1. Kronelys, grå, rosa og lys blå, H29 cm før 6,- nÅ 2,-. 2. Alle puter fra 
linum: -20%. 3. Brikke fra florence, 33x46 cm før 39,- nå 31,-, fås også i: kjøkken-
håndkle før 29,- nå 23,-, forklè før 59,- nå 47,-, serviett før 29,- nå 23,-. 4. grillvott 
fra florence før 49,- nå 39,-, gryteklut før 39,- nå 31,-. 5. Alle silkeblomster, kunstige 
trær og urter: -50%. 6. Plantekasser fra Broste før 249,- nå 174,-. Runde brett fra 
Broste, Ø33 cm før 179,- nå 125,-, Ø38 cm før 259,- nå 181,-. 7. Dokorative bokser 
fra Elanor Home med organisk te fra østen, vanlig te før 149,- nå 74,-, iste før 179,- nå 
89,-. 8. Monogram glass fra lama, snaps- og vannglass før 49,- nå 24,-, vinglass før 
79,- nå 39,-. 9. Pepper krus fra Broste før 39,- nå 27,-. 10. stort utvalg kubbelys i 
ulike størrelser, grå, rosa og lys blå: -50%. 11. lista og lindesnes ryer, 60x90 cm før 
79,- nå 39,-, 70x140 cm 169,- nå 84,-, 70x230 cm før 249,- nå 124,-, 130x190 cm 
før 349,- nå 174,-, 160x230 cm før 499,- nå 249,-. 12. Portør naturteppe, 60x90 cm 
før 79,- nå 39,-, 70x140 cm før 149,- nå 74,-, 70x230 cm før 249,- nå 124,-, 130x190 
cm før 399,- nå 199,-, 160x230 cm før 599,- nå 299,-. 13. camel juteteppe, 60x90 
cm før 199,- nå 99,-, 80x150 cm før 399,- nå 199,-, 80x230 cm før 699,- nå 349,-, 
140x200 cm før 999,- nå 499,-, 160x230 cm før 1295,- nå 647,-, 200x300 cm før 
1995,- nå 997,-.

Tilbudene gjelder hele august eller så langt lageret rekker!
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sToRT BilDE: Barney sofa i grått tekstiltrekk, 3-seter B206xD96xH80 cm før 4995,- nå 
2997,-, 3,5-seter B240xD96xH80 cm før 6995,- nå 4197,-. Rockwood bord i sort stål 
ramme og bordplate i resirkulert alm, 90x130xH40 cm før 2495,- nå 1996,-. Rockwood 
konsollbord, B150xD40xH83 cm før 2495,- nå 1996,-. Rockwood hyller, 40x30xH95 cm før 
1795,- nå 1436,-, 40x30xH135 cm før 1995,- nå 1596.-. summer vitrineskap, 1-dørs hvitt 
B78xD41xH220 cm før 5995,- nå 4796,-. 

sMÅ BilDER: 1. Alle linum og Rut og Rakel puter fra Himla: -20%. 2. Alle dundyner fra norsk 
Dun: Ta 2 betal for 1. 3. svenner sengesett, 140x200 cm før 199,- nå 159,-, 140x220 
cm før 219,- nå 175,-. 4. Hedda sengesett med flott hullkant med blonde mønster, 140x200 
cm før 279,- nå 223,-, 140x220 cm før 299,- nå 239,-. 5. stort utvalg spa-produkter: 
-30%. 6. Alle håndklær: Ta 3 betal for 2. 7. Pisa glass bordlampe, H 49 cm før 399,- nå 
199,-. Tine K lampefot i tre, H50 cm før 1995,- nå 998,-. 8. lysglass med fisk anheng fra 
lama før 19,- nå 9,-. fargede lysglass fra lama, flere farger, stort før 39,- nå 19,-, lite før 
29,- nå 14,-. 9. Ø. vøllestad bilder med flott ramme, 60x60 cm før 1990,- nå 995,-. 10. os 
rye fra lone, 60x90 cm før 129,- nå 64,-, 70x140 cm før 229,- nå 114,-, 70x230 cm før 
369,- nå 184,-, 130x190 cm før 569,- nå 284,-, 160x230 cm før 799,- nå 399,-.

Tilbudene gjelder hele august eller så langt lageret rekker!
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sToRT BilDE: Prince william sofa i vintage cigarfarget hud, 2-seter B181xD101xH84 cm før 13995,- nå 11196,-, 3-seter B222xD101xH84 cm før 15995,- nå 12796,-.

sMÅ BilDER: 1. Prince william sofa i vintage cigarfarget hud, 2-seter B181xD101xH84 cm før 13995,- nå 11196,-, 3-seter B222xD101xH84 cm før 15995,- nå 12796,-. opium bord i resirkulert 
brent alm, 124x124xH40 cm før 5995,- nå 4796,-. 2. Denim vendeteppe, 80x150 cm før 249,- nå 124,-, 140x200 cm før 549,- nå 274,-, 170x240 cm før 799,- nå 399,-. 3. Boxpute fra Tine 
K, 50x50xH7 cm før 249,- nå 199,-. 4. stjerne kurver fra lama, 25x25 cm før 259,- nå 129,-, 35x35 cm før 369,- nå 184,-, 40x40 cm før 499,- nå 249,-. 5. oda gardin med maljer, H160 cm 
før 149,- nå 74,-, H230 cm før 249,- nå 124,-. Alle andre ferdighøyder: -20%. 6. Kurver med håndtak fra Broste, liten før 99,- nå 69,-, medium før 149,- nå 104,-, stor før 199,- nå 139,-. 
7. Rullegardiner, beige og sort, bredde 80 cm før 249,- nå 124,-, bredde 100 cm før 299,- nå 149,-, bredde 120 cm før 339,- nå 169,-, bredde 140 cm før 369,- nå 184,-. Alle liftgardiner fra 
Himla: -20%.

Tilbudene gjelder hele august eller så langt lageret rekker!
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sToRT BilDE: valencia spisebord, brent eik bordplate, sort understell, 4 ileggsplater, l120/350xB110xH78 cm før 12995,- nå 10396,-. napoli stol med avtagbart trekk i lin, før 998,- nå 
798,-, også med andre trekk fra før 898,- nå fra 718,-. Tommy skjenk, hvit 2-dørs med hønsenetting i dørene, B122,5xD50xH95 cm før 3995,- nå 2996,-. summer vitrineskap, 3-dørs 
sort og hvit, B170xD41xH220 cm før 9995,- nå 7996,-. Ø. vøllestad bilder med flott ramme, 60x60 cm før 1990,- nå 995,-. stjerne kurver fra lama, 25x25 cm før 259,- nå 129,-, 
35x35 cm før 369,- nå 184,-, 40x40 cm før 499,- nå 249,-.

Tilbudene gjelder hele august eller så langt lageret rekker!

Spar opptil 50%
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Home&Cottage
oslo: cc-Vest. Åpent 10-20 (9-18) • Bogstadveien 6. Åpent 10-18, torsdag 10-19, lørdag 10-17 • Alna senter, Alnabru. Åpent 10-21 (9-18). AKERsHUs: Vinterbro Handelspark. Åpent 10-21 (10-18). 

TønsBERg: Kanalveien 1. Åpent 9-19 (9-16). sAndEfjoRd. Peder Bogensgt. 12. Åpent 9 -19 (9-16). PoRsgRUnn: down Town steen&strøm. Åpent 10-20 (10-18). sKiEn: Handelsbyen Herkules. Åpent 9-20 (9-18). 
KRisTiAnsAnd: sørlandssenteret. Åpent 10-20 (10-18). BERgEn: gullgruven senter. Åpent 10-20 (10-18). laksevåg senter. Åpent 10-20 (10-18).

Vareutvalget varierer fra butikk til butikk. Med forbehold om trykkfeil.

 www.homeandcottage.no     Tlf: 815 59 460
Her finner du oss i sosiale medier: Blogg: http://blogg.homeandcottage.no • facebook: http://www.facebook.com/homeandcottage • Twitter: http://www.twitter.com/homeandcottageS
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segovia ørelappstol i natural linen trekk, B79x 
D82xH95 cm før 3495,- nå 2495,-, kan sup-
pleres med løse trekk i andre farger. summer 
vitrineskap, 1-dørs hvitt B78xD41xH220 cm før 
5995,- nå 4796,-. 


