
4340/17 velja od 17. 5. do 24. 5. 2017

Privlačna raznolikost
Bogata ponudba notranjih in zunanjih 
vrat vseh stilov.

Od ideje do rešitve
Svetovanje pri izbiri in vse potrebno za 
montažo v vašem trgovskem centru OBI.

Dekorativno vratno krilo
Ugodna in enostavna za uporabo. Lahka in stabilna 
konstrukcija polnjenega satovja. Svetla dekorativna folija 
Slovenija: 75/85 x 200 cm. Št. art. 975015 9 in dr.

Posebna ponudba
Do razprodaje zalog

konstrukcija polnjenega satovja. Svetla dekorativna folija 

Top cena

24,,9)od

bela

Nova vrata
za vaš dom



2

179,99od

Hišna vrata iz umetne mase*
Ornamentna zasteklitev. Trikrat prestavljivi 3D-tečaji. 5-točkovno 
zaklepanje. 110 × 210 cm. Št. art. 195211 8 in dr.
*brez kljuke in cilindrične ključavnice, 
oboje je na voljo v vašem OBI trgovskem centru.

799,99
Vhodna vrata
Thermospace vrata s 3-kratno ISO-zasteklitvijo, satinirano 
izolacijska vrednost Uf 1,5. Dimenzionalno nastavljivi tečaji s 
vklj. nerjavečim jeklenim krmilom, ročajem in cilindrično 
ključavnico. Po naročilu na voljo več modelov in velikosti. 
Površinsko prevlečene s posebno PVC folijo, v beli ali antracit 
barvi š × 1 100 × 2 100 mm. Št. art. 106378 3 in dr.

69,99od

Belo lakirano notranje vratno krilo**
S satastim jedrom, sodoben videz z oblikovanim profilom. 
Š 75/85 x V 200 cm. Pripravljena za namestitev, s ključavnico in 
tečaji. Na voljo tudi z jedrom iz cevaste iverice. "Portofino“, 2-krat 
profilirana, št. art.: 285802 5 in dr.
**Brez vratnega okovja in podboja, oboje je na voljo v vašem 
OBI trgovskem centru.

Vhodna vrata
Velikost: 95 × 205 cm, debelina 5 cm, 4 panti, vključuje 
ključavnico in panoramsko kukalo. Prag iz nerjavnega jekla, 
obdelana. Št. art. 447514 1 in dr.

149,99od

Belo lakirano notranje vratno krilo**
S satastim jedrom, sodoben videz z oblikovanim profilom. Š 75/85 x V 200 cm. 
Pripravljena za namestitev, s ključavnico in tečaji. Na voljo tudi z jedrom iz cevaste 
iverice. „Savona“, 4-krat profilirana, št. art.: 414486 1 in dr.
**Brez vratnega okovja in podboja, oboje je na voljo v vašem OBI trgovskem centru.

Top cena

59,,9)od

Notranja vrata 

Vhodna vrata

Hišna vrata iz 
umetne mase

Aluminijasta 
hišna vrata

Savona

Top Cena
Trajno nizka cena!

Velika izbira vrat
v vašem OBI trgovskem centru 



329,99
Vhodna vrata Lisbon
Bela. Dimenzije: 2050 x 970. 
Debelina (vrata/krilo)- 1,5 mm / 0,7 mm. 
Glavna ključavnica 4-je tečaji. 
Dodatna ključavnica 3-je tečaji. 
Kaljeno steklo 52 mm. Barva: bela. 
Izolacija: mineralna volna. 
Prag iz nerjavnega jekla. 
Št. art. 447519 0 in dr.

Dallas / bela

Dallas / Antracit Chicago / bela

Portofino

mahagonij

zlati hrast bela

K014 K003

G220

K019

49,99od

Notranje vratno 
krilo sonoma hrast
Polnilo satje. Površina 
prevlečena s 3D folijo 
sonoma hrasta. Levo ali 
desno odpiranje. 
Mere 75/85 x 200 cm.
Št. art. 447375 7 in dr.

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

Primer modelov:

Primer modelov:

Primer modelov:

Set ročajev 
Plemenito jeklo 350 mm, vkljucno 
z držajem in rozeto. Št. art.: 433993 3

59,99

Imperia

84,99
Notranje vratno 
krilo smreka
Masivna vrata v različnih 
dimenzijah, leva ali desna, 
brez okvirja in kljuke. 
Št. art. 130081 3 in dr.

Atlanta / Antracit Chicago / Antracit

Winkhaus ključavnica s 4 masivnimi vijaki

Prag aluminijast, termično ločen

Atlanta / bela



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 obi.si

Imate težave 
s prevozom?
Kupljeno blago vam 
z veseljem, 
v dogovorjenem roku
in po zelo ugodni ceni 
dostavimo na dom. 
Naša dostavna služba 
bo poskrbela, da bodo 
materiali, blago ali 
oprema dostavljeni 
do vaših vrat.

S pomočjo naših 
podrobnih navodil 
boste z lahkoto sami 
montirali svoja nova 
notranja vrata. 
obi.si/
vgradnja-vrat

Vec informacij dobite v˝našem storitvenem centru ali na obi.si

16,99
Dallas -R
Kljuka za notranja vrata. 
Rozeta 52 mm. 
Iz nerjavnega jekla. 
Za cilindrično ključavnico, 
rozeta. Št. art. 440313 5

8,29
Kljuka "Loft I"
Vzmetena, BB ključavnica, 
nerjaveče jeklo.
Št. art. 967797 2

8,29
Kljuka "Loft II"
Vzmetena, BB ključavnica, 
nerjaveče jeklo.
Št. art. 967794 9

99
Dallas -R

16,9916,9916,
Dallas -R8,298,298, 8,298,298,

Dostava blaga

3,99750 ml

Montažna pena
750 ml. Št. art. 943999 3
(5,32 €/l)

18,49
Prekat za vrata
Nastavljiv razpon med 75-125 cm, 
nosilnost maksimalno 50 kg. 
Št. art. 505416 8

3,99
Zaustavljalec vrat
Jeklen. 
� 7 x v 7 cm. Št. art. 970935 3
� 10 x v 4,5 cm. Št. art. 970939 5

8,29
Kljuka "Susan"
LS, polirana medenina
Št. art. 967791 5

Top Cena
Trajno nizka cena!

Vgradnja notranjih vrat 

Vse na enem mestu!


