
Kesä mielessä!
Auringon myötä olohuone siirtyy terassille, parvekkeelle tai pihalle. Näyttävät 
kalusteet, toimiva kesäkeittiö grilleineen ja paljon vihreää... Hobby Hallin vinkeillä 
on helppo luoda viihtyisä rentoutumiskeidas. 
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Kaikki tiedotteen tuotteet ovat kampanjastamme, joka on voimassa 13.4.2015 asti. Tuotteita on 

tapauskohtaisesti saatavana myös kampanjan jälkeen. Kysy kuvia ja tuotelainoja markkinointikoordinaattori 

Katri Härköseltä, puh. 050-389 0210, katri.harkonen@stockmann.com



Huoleton muovirottinki
Hobby Hallin säänkestävissä muovirottinkikalusteissa on tukeva alumiinirunko. 
Rottinkia jäljittelevä polyrottinki tekee kalusteista keveitä ja helposti 
puhdistettavia. Tarjolla on mm. palasohvia, ruokailuryhmiä ja parvekekalusteita. 



Sisustetaan lehtivihreällä
Ruukkuteline, kukkahylly vai istutussäkit? Hobby Hallin viherkalusteet saavat 
hortonomin heräämään. Ruukuttaminen on taimien kouliminen sujuu parhaiten 
istutuspyödän ääressä. 





Apua ateriankorvikkeista
Tutkitusti turvalliset ateriankorvikkeet antavat potkua painonhallintaan.Keittiömestarin näytönpaikka
Hobby Hallin Prego-kalusteista saa koottua kesäkeittiön oman maun mukaan. 
Sinkkitasolla päällystetyt kalusteet ovan puunväristä tai valkoiseksi maalattua 
akasiapuuta. Kaapit ja hyllyt tuovat kaivattua säilytys- ja laskutilaa. Komeuden 
kruunaa kattoon ripustettava Cucina-kattilateline. 





Kiloille kyytiä!
Ruokaremontti alkaa keittiöstä. Hobby Hallista 
löytyy paljon hyviä välineitä hyvän ja 
terveellisen ruoan valmistamiseen. 

Aitoa puuta!
Hobby Hallin valikoimaan kuuluu runsaasti kokopuisia kesäkalusteita, jotka on 
valmistettu FSC.sertifioidusta akasipuusta. FSC-sertifikaatti takaa, että materiaali 
on peräisin ekologisesti ja eettisesti hyvin hoidetusta metsästä. Täydennä tyyli 
esimerkiki pehmeillä sisustustyynyillä. 



Solare-riippuistuin
 34,90

LUHTA HOME Taimi -istutussäkit
 alk. 15,90

Slow-riipputuoli
299,-

LUHTA HOME Vihertarha 
-teline 59,90

KOODI Stay -aurinkotuoli
 179,-

Tredici-ruukkuteline
 59,90



oikeista valinnoista
- LISÄTIEDOT JA KOKO VALIKOIMA WWW.HOBBYHALL.FI -

CORDOBA-pihagrilli
199,-

FUTUR Trio Evo -kaasugrilli
299,-

Polttopuuteline
69,90

Täydellinen terassi syntyy 
- LISÄTIEDOT JA KOKO VALIKOIMA WWW.HOBBYHALL.FI -

MUSTANG Spring -pihagrilli 
349,-

MUSTANG-sähkösavustin 
249,-

Fiore-kukkahylly, iso
79,90

Prego-hylly kesäkeittiöön
199,-

Rosarie-puutarhapöytä ja 
2 tuolia 129,-

Verde-hylly 
49,90

KOODI-palasohva
599,-

KOODI Jerada -puutarharyhmä 
659,-

KOODI XL -palasohva 899,- VANCOUVER-nuotioteline
49,90

Tarjotinpöytä 
49,90

Prego-kaappi kesäkeittiöön 
179,-

Piazza-kulmasohva ja -pöytä
699,-



Kipinää kuntoiluun!
Koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa 
liikuntaharrastus. Matalan kynnyksen 
kotikuntoilun voi aloittaa vaikka Selättimellä tai 
kahvakuulalla. Hobby Hallissa on välineitä ja 
varusteita sekä sisä- että ulkoliikuntaan.  

Kesä täynnä romantiikkaa...
Sirolinjaiset teräksestä tai valuraudasta valmistetut kesäkalusteet puhuttelevat 
romantiikan ystävää. Valkoiset kalusteet näyttävät erityisen tyylikkäiltä, kun ne 
yhdistää pastellinsävyisiin tekstiileihin. Pastellimaailma ulottuu myös astioihin.






