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Stenska obloga „Vista“
Kakovostna astenska obloga v videzu 
naravnega kamna, v barvi ebenovine, 
za znotraj. 10 × 37 cm. Št. art. 445566 3

Nove obloge
za vaš dom

Posebna ponudba
Do razprodaje zalog

Privlačna raznolikost
Izberite svoje priljubljene ploščice!

Trend&Stil
Odkrijte najnovejše modele!

Kako začeti
Še nikoli niste polagali ploščic? 
OBI vam bo pomagal.

Top cena

21,⁹)m2

13,,⁹)m2



2

Pridite s svojo idejo, mi pa vam jo bomo pomagali 
uresničiti s široko ponudbo talnih oblog.

Vse na razpolago
Obloge v vašem OBI-ju

Keramične ploščice„Street“
Mat siva. Razred obrabe 4, razred protizdrsnosti R9, 
varne pred zmrzaljo. 61 x 61 cm. Št. art. 113628 2

Top cena

9,⁹⁹m2

Obloga iz naravnega kamna
Visokokakovostna stenska obloga v sivih/bež tonih,  
notranja in zunanja. 10 × 40 cm. Št. art. 153160 7

24,⁹⁹m2

Top Cena
Trajno nizka cena!

6,⁹⁹m2

Keramične ploščice 
„Canada rosso“
Videz kamna. Odporne na zmrzal. 
Razred zdrsnosti R10, 30,7 × 30,7 cm. 
Št. art. 110218 5

Stenska ploščica
Bela, sijajna ali mat. 30 × 60 cm.
Št. art. 244708 4

8,⁹⁹m2



Keramične ploščice „Abete“
V sivi ali bež barvi. Izgled lesa. Razred 
obrabe 4. Odporne na mraz. Razred 
zdrsnosti R9. Mere 30 × 60 cm.  
Št. art. 113708 2 in dr.

7,⁹⁹m2

4,⁹⁹m2

Keramične ploščice „Merkur“ 
Bež, neglazirane, razred zdrsnosti R10, odporne na zmrzal.  
30 × 30 cm. Št. art. 109592 6

Talne

3,4⁹m2

Talne ploščice 
Za klet in delavnico. Belo-sive, razred obrabe 4. 34 × 34 cm. 
Št. art. 191186 6

6,⁹⁹m2

Talne ploščice „Sestola“
Sive barve, razred obrabe 4. Niso odporne 
na mraz. Razred protizdrsnosti R9.  
Mere 34 x 48 cm. Št. art. 111624 3

5,⁹⁹m2

Keramične ploščice 
„Novara ocra“
Videz kamna. Odporne na zmrzal.  
Razred zdrsnost R10, 30,7 × 30,7 cm. 
Št. art. 110217 7

3,4⁹m2

Talne ploščice „Alberto“ 
Bež barve. Razred obrabe 4. Niso odporne na mraz.  
Razred protizdrsnosti R 9. Mere 34 x 34 cm. Št. art. 798549 2

7,⁹⁹m2

Stenska ploščica „Smart“ 
Bela mat, optična linija. 20 × 50 cm.  
Št. art. 243633 5

7,⁹⁹m2

Fina kamenina „Montebaldo“
Siva, glazirana, obraba 5, razred drsnosti R10, 
odporna na mraz, 30 × 60 cm. 
Št. art. 108092 8

,9,⁹⁹m2

Fina kamenina „Romi“ 
Videz lesa, obraba 4, nedrseča R9, odporna 
proti mrazu. 30 x 60 cm. Št. art.: 321431 9

,12,⁹⁹m2

Fina kamenina „Forte“
V rjavi barvi. Izgled lesa. Obraba 5. 
Odporne proti zmrzali. Razred drsenja R11 
15 x 61 cm. Osnovna cena Št. art. 432023 0

6,⁹⁹m2

Granitogres ploščice „Marv“ 
Sive, izgled kamna, obraba 4, protizdrsna 
struktura R11, odporne proti zmrzali. 
33,5 × 33,5 cm. Št. art. 457420 8 

Stenska ploščica „Valetta“ 
V bež barvi. Marmoriran sijaj 25 x 33 cm.  
Št. art. 278272 0

7,⁹⁹m2

Stenska ploščica „Silva“ 
Bela, sijaj, z vijugastimi črtami. 30 × 60 cm. 
Št. art. 190990 2 

8,⁹⁹m2

Stenska ploščica bela 
Bela, sijajna, glazirana, 15 × 15 cm.  
Št. art. 965940 0

6,⁹⁹m2

Stenska



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

Verjemite, da je 

resnično enostavno. 

Oglejte si naše 

napotke na spletni 

strani  

obi.si/polaganje- 
ploscic

Nakupi pravih mojstrovalcev so pogosto 
večji kot prvotno načrtovani. Vendar naj 
vas ne skrbi saj lahko v vašem OBI 
trgovskem centru brezplačno najamete 
prikolico s katero kupljene izdelke 
enostavno pripeljete domov. 
Tako preprosto in učinkovito!

Polaganje ploščic

korak za korakom

Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno 
preberite oznako in informacije o proizvodu.

5,9)25 kg

Elastično lepilo
Za keramične ploščice.  
Sive barve. Za zunaj in znotraj, 
stene in tla. 25 kg.  
Št. art. 103767 0 (0,24 €/kg)

4,9)2 kg od

Cementna fugirna masa 
Kema NANOCOLOR
Fugirna masa za fugiranje fug 
širine med 2 in 15 mm, primerna za 
fugiranje notranjih in zunanjih 
stenskih in talnih oblog npr. iz 
keramike, granitogresa, steklenega 
in marmornega mozaika ipd. 
Globinsko vodoodbojnost, trajno 
obstojna in odporna proti obrabi. 
(CG2, SIST EN 13888).
2 kg: Št. art.: 285387 7  
4,99 € od (2,50 €/kg)
5 kg: Št. art.: 285585 6  
8,49 € od (1,70 €/kg)

Fleksibilno lepilo 
za ploščice 
Kemakol Flex 170
Fleksibilno, visoko 
zmogljivo cementno lepilo 
z zmanjšanim zdrsom in 
podaljšanim odprtim časom 
za zunanje/notranje 
polaganje v sloju debeline 
3-5 mm. Razred 
deformabilnosti C2TE S1.  
Št. art.: 767736 2 16,99 € 
(0,68 €/kg)
Za paleto (48 torba):  
15,99 € (0,64 €/kg)

Paletna cena

15,9)25 kg

10% popust

Ne pozabite na dodatne materiale!

4,9)310 ml od

Silikonska tesnilna 
masa KEMASIL
Enokomponentna 
visokoelastična silikonska 
tesnilna masa na acetatni 
osnovi s fungicidnim 
delovanjem. KEMASIL ima 
odličen oprijem na steklo, 
keramiko, glazirane 
površine, aluminij in kopelit 
steklo. Primerna za izvedbo 
trajnoelastičnih reg v 
gradbeništvu, priporočljiva 
za notranjo uporabo.
Št. art.: 285305 9 in dr. 
(16,10 €/l)

Paletna cena

7,⁷)25 kg

Lepilo 
PlusComfort 
Ceresit CM 11
Za notranjo in 
zunanjo uporabo, za 
polaganje keramičnih 
in granitogres 
ploščic, vodoodporno 
in odporno na mraz, 
uporabno v suhih in 
vlažnih prostorih, 
visoka trdnost.  
Št. art.: 992374 9 in 
dr. 8,49 €  
(0,34 €/kg)
Za paleto (48 torba): 
7,79 € (0,32 €/kg)

6,4)2 kg od

Premium fugirne mase 
Ceresit CE 40
Aquastatic s SILICA ACTIVE 
tehnologijo je fleksibilna in 
vodotesna fugirna masa za spoje 
široke do 8 mm. Odlične 
obdelovalne lastnosti (presega 
normativ CG2 WAr). Za ploščice iz 
porcelana, keramike, stekla, 
mozaike, naravni kamen in 
marmor. Primerno za notranje in 
zunanje površine.
2 kg. Št. art.: 930993 1  
6,49 € od (3,25 €/kg)
5 kg. Št. art.: 427165 6  
13,49 € od (2,70 €/kg)
Na voljo v več različnih barvah.

Brezplačni najem 
prikolice


