
S hidromasažno funkcijo

4320/17 velja od 12. 04. do 19.04

Nova pršna kabina
za moj dom

Užitek pod domačo prho
Vaša trgovina OBI vas 
pričakuje z novimi modeli.

Kako začeti
Še nikoli niste postavljali kabine? 
OBI vam bo pomagal.

Posebna ponudba
Do razprodaje zalog

Top cena

249,,9)

Masažna tuš kabina
Drsna vrata s 4 mm debelim varnostnim 
kaljenim steklom, zadnja stena iz črnega 
stekla, profil v videzu aluminija. Tuš glava 
� 20 cm, tuš ročka s tremi načini pršenja, 
metalna tuš cev dolžine 150 cm, steklena 
polica, tuš armatura. Š 90 × v 210 × g 90 cm.
Št. art. 428366 9



2

Izberite iz naše bogate ponudbe 
kabin za prhanje: od klasične kabine 
do izvedbe s kompletno vodno masažo. 
Vse to vam je na voljo pri nas.

Vse na razpolago
Kabine za prhanje v tvojem OBI-ju

Kompleti za prho

Kabine za prhanje
Klasična izvedba in kompletna 
oprema za vodno masažo

V naših trgovinah lahko izbirate med več kot kabinami za prhanje100

Top cena

69,,9)
Kabina za prhanje
Akrilno steklo, aluminijast profil, bele barve. Mere 90 x 180 x 90 cm. 
(nastavljiva med 80 in 90 cm). (brez tuš kadi). Št. art. 457152 7

Kotna tuš kabina
4 mm debelo varnostno steklo z dekorjem. Bel profil. 
90 × 180 cm x 90 cm (brez kadi). Št. art. 427863 6

99,99 Polkrožna tuš kabina „Bristol“ 
4 mm debelo varnostno steklo, drsna vrata, 
profili v izgledu kroma. Višina 190 cm, 
radij 55 cm. (brez armature, tuš seta in kadi).
Št. art.: 189605 9

119,99

Komplet za ročno 
prho „Vital“
8 vrst curka, zaščita proti 
nabiranju apnenca, kovinska 
cev za prho dolžine 150 cm.
Vključno z 1,5 m dolgo cevjo.
Št. art.: 146395 9

4,99set

Ročni tuš Vital
Krom, 7 funkcij, zaustavitev 
vode, montaža na steno.
Št. art. 100801 0

3,49

Cev za tuš
Metalna. Dolžina 150 cm.
Št. art. 526758 8

2,99

Izdelek ni na zalogi v trgovskem centru. Z veseljem vam ga naročimo.Izdelek ni na zalogi v trgovskem centru. Z veseljem vam ga naročimo.

OBI tuš set 
„Galapagos“
Multifunkcijska ročna 
prha z 2 funkcijami, in z 
zaščito proti vodnemu 
kamnu. Plastična tuš cev 
150 cm, stensko držalo 
60 cm. Št. art. 300782 0

19,99set

Kompleti za prho

4, OBI Set za prho 
„Marta“
Ročna prha s 3 različnimi 
curki in funkcijo proti 
nabiranju apnenca, � glave 
prhe pribl. 12,5 cm. Kovinska 
cev za prho dolžine 150 cm, 
nosilna cev za prho dolžine 
62 cm. Št. art. 277483 4

29,99set



Posebna 
ponudba

Tuš kabina
Z varnostnim steklom debeline 4 mm, belim profilom, 
velikost 90 × 90 × 180 cm. Št. art. 427866 9

Top cena

79,,9)
Tuš kabina
6 mm kaljeno varnostno steklo, 
profil iz kroma. Š 90 x V 200 cm. 
(brez kadi) Št. art. 427807 3

199,99Kotna kabina za prho „Belfast“
Potisno varnostno steklo 4 mm, profili v beli ali 
krom barvi. 2 potisna vrata, možnost različnih 
nastavitev. Š 75–90 x V 190 cm. 
(brez pršne kadi in seta pršne ročke)
Št. art.: 420746 0 in dr.

LED tuš glava
Tuš glava, � 22,5 cm, 
ročna prha z 8 funkcijami, 
oboje z zaščito proti 
vodnemu kamnu. Metalna 
tuš cev 150 cm, metalna 
dovodna cev 70 cm, 
stensko držalo 
103 cm. S posodo za milo.
OBI št. 455027 3

49,99set

Ročna prha Grohe 
„Vitalio Start 100“
1 pršne funkcije in s funkcijo 
preprečevanja nastajanja 
apnenčastih oblog. Št. art. 439907 7

19,99

39,99set

Pršni set - AS044 
Velika nadglavna 
prha 17,5 x 17,5 cm, 
tuš ročka s prijetnim 
pršenjem, kovinska 
tuš cev dolžine 150 cm, 
konzola cca. 93 cm 
in 2 stenska nosilca. 
Št. izd. 110066 8

Masažna tuš 
kabina
Vsebuje varnostno steklo 
debeline 4 mm, aluminijast 
profil, integrirana tuš glavo, 
ročni tup, kovinsko tuš cev 
150 cm, armaturo, 
odlagalno površino in 
6 masažnih šob. Velikost 
kadi 90 × 90 cm.
Št. art. 427846 1

349,99

119,99

Tuš komplet „Vitalio 
Comfort 100“
Ročna prha z 3 funkcijami 
z zaščito proti vodnemu 
kamnu. Plastična tuš cev 
175 cm, konzola 63,3 cm. 
Z omejevalnikom pretoka.
Št. art. 439588 5

69,99set

z avtomatskim menialnikom brav



Lastnik, izdajatelj, založnik je OBI d.o.o – OBI trgovina z materiali za gradnjo in dom, Jurčkova cesta 226, SI-1000 Ljubljana.
Ponudba velja v terminu, odtisnjenem na prvi strani oz. do razprodaje zalog. Cene vseh izdelkov so maloprodajne, izražene
v € in vključujejo DDV. Pri cenah in tehničnih podatkih si pridržujemo pravico popravka morebitnih tiskarskih napak. Izdelki
v akcijskem letaku niso združljivi z drugim popusti in akcijami, vklujčno z akcijo Dan velikih kupcev (podrobnosti na obi.si/
dan-velikih-kupcev ali v vašem OBI trgovskem centru). Izdelki se prodajajo brez dekoracije. Slike so deloma simbolicne.
Izdelki, označeni s TOP CENO, so izdelki iz prodajnega asortimana OBI, ki imajo po izboru OBI-ja najboljše razmerje med
kakovostjo in ceno.

Vedno v vaši
bližini na www.obi.si

Pri različnih kabinah za 
prhanje se razlikuje tudi 
način montaže. 
S pomočjo naših podrobnih 
navodil boste zlahka 
montirali svojo novo kabino 
za prhanje.
www.obi.si/montaza-prhe

Izdelek ni na zalogi v trgovskem centru. Z veseljem vam ga naročimo.Izdelek ni na zalogi v trgovskem centru. Z veseljem vam ga naročimo.

Kad za prho
Kvadratne oblike, 90 x 90 cm, 
višina 15 cm. Št. art.: 427859 4

59,99

Kad za prho
Četrtkrožna, 90 x 90 cm, 
polmer 55 cm, višina 15 cm.
Št. art.: 765949 3

59,99

Grelnik tople vode Aquastar
Tlačna prostornina 80 litrov. Min. temperatura 30 °C. Ročno nastavljanje temperature. 
Poraba energije v pripravljenosti 1,3 kWh/24h. Zaščita IP 21. Omejevalnik temperature, zaščita pred 
kapljanjem. 230 V. Količina mešane vode 40 °C/130 l. Čas segrevanja 2,7 h (72 °C). Primeren le za 
nizkotlačne armature. Emisija hrupa 15 dB. Razred energijske učinkovitosti D. Maks. temperatura 72 
°C. Š x V 44 x D 79 cm. Masa brez vode 22,2 kg. Št. art.: 333767 2

Top cena

79,,9)

Montaža
kabin za prhanje

Enostavna dostava 
težjih izdelkov:
Naročite dostavo izdelkov iz celotne 
ponudbe našega trgovskega centra 
z gradbenim materialom udobno in 
enostavno na svoj naslov in izberite 
termin dobave, ki vam najbolj ustreza.
Za več informacij o možnostih, pogojih dobave in cenah so vam 
z veseljem na voljo naši sodelavci v OBI storitvenem centru ali 
na www.obi.si

OBI dostava blaga

139,99
Kotna kopalna kad 
„Valencia“ 
Prostornina 200 l, 140 x 140 cm. 
Ujemajoče zaslone 
in podnožja najdete v vaši OBI-
trgovini. Št. art. 221800 6
Podnožje za kopalno kad, Št. art. 
221810 5 19,99 €
Obloga za kopalno kad, Št. art. 
322566 4 132,99 €

Kopalniška kad 
„Alea“
Akrilna, prostornina 115 l, 
D 140 x Š 70 cm. (brez nog)
Št. art.: 537097 4

69,99od


