
4370/17 velja od 19. 7. do 2. 8. 2017

Vse za prenovo
zunaj in znotraj

Bogata izbira
Vse, kar potrebujete za prenovo 
vašega doma, na enem mestu.

Za lažji začetek
Še nikoli niste postavljali 
pregradne stene?  
OBI vam bo pomagal.

Top cena

2,49 25 kg

Suhi beton Baumit 20
Za vsa betonska dela v hiši in na vrtu. Ojačan z vlakni. Odporen proti mrazu 
in posipni soli. 25 kg. Št. art.: 1808575 (0,10 €/kg)

Posebna ponudba
Do razprodaje zalog



24,99   

Samokolnica Haemmerlin KIT 80
Pocinkano korito. Zeleno lakiran okvir. 
Prostornina pribl. 80 l. Št. art.: 1137066

249,99   

Zajeralna žaga 
Metabo KGSM 216 Vario Max
Število vrtljajev v prostem teku: 2600-5400/min. 
Nastavljiva plošča do 47°v obe smeri. Naklon 
glave žage levo/desno: 47/2°. Globina reza pri 
90/45°: 65/36 mm. Širina reza pri 90°/45°: 
305/205 mm. Ø lista iz karbidnega jekla: 216 
mm. Š 760 × v 475 × g 340 mm.  
Št. art.: 1012830

299,99   

Namizna žaga 
Metabo TKHS 315 C 2,0 WNB
80 × 55 cm, s podaljšanjem1 60 × 55 cm. 
List iz karbida s premerom 315 mm.  
Š tevilo vrtljajev v prostem teku: 2980/min.  
Globina/kot reza pri 90°/45°: 85/60 mm.  
Hitrost rezanja 50 m/s. Robustna konstrukcija 
iz jeklene pločevine z pocinkano mizo.  
Št. art.: 6026645

5,49  25 kg

Lepilo za 
izolacijske plošče 
TK 01
25 kg. Št. art.: 4474656  
(0,22 €/m²)

1,69  25 kg

Pesek za malto in omet
Mleti kremenov pesek zrnavosti 
0,063-4 mm. Za izdelavo 
grobe malte, grobega ometa in 
drobnozrnatega betona. 25 kg.  
Št. art.: 1012962 (0,07 €/)

3,89  25 kg

Beton Baumit 
HobbyBeton 
Pripravljen suhi beton razreda 
C25/30, za zunanja in notranja 
betonska dela, zrnavost 4 mm.  
25 kg. Št. art.: 9472226 (0,16 €/m²)

179,99   

Mešalec betona in malte 
Prostornina bobna 125 l. Oranžno prašno 
prevlečeno jeklo. Velika zaganjalna ročica. 
Elektromotor 230 V, 550 W. Teža praznega 
mešalca 51 kg. 80 % predhodno montiran. 
Št. art.: 1717123

3,49  25 kg

Pesek za fugiranje 
tlakovcev 
FUGA SAND 80
Kremenov pesek za 
fugiranje, 25 kg.  
Št. art.: 1012871 (0,14 €/m²)

Vse na dosegu roke
Velika izbira gradbenega materiala v vašem OBI-ju

Priročno orodje

4,29  m2 od 

OSB-plošča
Pero in utor na štirih straneh, neobdelana.  
62,5 × 205 cm. Št. art.: 4273652 (5,49 €/kos)

5,79   m2

Profilni les
Les smreke in jelke, s peresom in utorom.  
9,6 cm × 210 cm. Debelina: 1,25 cm.  
Št. art.: 2112753 (11,69 €/paket)

Prodaja samo v celih proščah.

Razširljiva miza

2000 W

3,89  m2 

Iverna plošča
Iverna plošča P3, na utor in pero na vseh 
straneh. Tudi za prostore s povečano 
vlažnostjo. 62,5 × 205 cm.  
Št. art.: 4273702 (4,98 €/kos)

0,39  m 

Neobdelana letev
Razred I. 24 × 48 × 200cm.  
Št. art.: 9268301 (0,78 €/kos)

1,79  25 kg

Baumit malta NoNa
Mineralna malta za zidanje. 
25 kg. Št. art.: 9472176  (0,08 
€/m²)

3,99  25 kg

Malta za fuge
Malta razreda C25/30, 
dobro razlivna, z 
dodatkom trasa. Za 
fugiranje tlakovcev in 
plošč. Za fuge nad 5 mm. 
25 kg. Št. art.: 6766901 
(0,16 €/m²)

Avtomobilska prikolica LPA 206
Brez zavor. Dopustna skupna obremenitev (vključno s težo prikolice) pribl. 750 kg.  
Notranje mere kesona: 107 × 35 × 200 cm. Proti vremenskim vplivom odporne stranice iz 
pocinkane aluminijaste pločevine. Zadnjo je mogoče tudi odpeti. Vodoobojno večslojno 
lepljeno leseno dno kesona. Prožni blatniki iz umetne mase, pritrjeni neposredno na keson. 
Platišča s pnevmatikami mere 155/80 R13. 4 privezovalni kavlji za zavarovanje tovora. 
Multifunkcijske zadnje luči. Z dokazilom o lastništvu priklopnega vozila.  
Št. art.: 4141073

Top cena

449,99 

2



bulk materials

Top cena

299,99 
Aluminijasti delovni oder Hymer easyUp
S trdnimi traverzami za visoko stabilnost in valji za enostavno premikanje odra. Orodje je 
potrebno samo pri prvi montaži. Velikost podesta: 1,50 × 0,60 m. Nosilnost: 150 kg/m². 
Ustreza standardu DIN EN 1004. Z varnostnim certifikatom GS DEKRA.  
Maks. delovna višina: pribl. 4,92 m. S 5 letno garancijo. Izdelano v Nemčiji. Št. art.: 4366522

59,99   

3-delna aluminijasta lestev
Večnamenska zložljiva lestev, uporabna kot prislonska in kot dvokraka lestev.  
3 × 7 stopnic. Max. delovna višina: pribl. 5,10 m. Št. art.: 4366480 59,99 €
3 × 9 stopnic. Max. delovna višina: pribl. 6,41 m. Št. art.: 4366563 89,99 €
3 × 11 stopnic. Max. delovna višina: pribl. 7,72 m. Št. art.: 4366555 99,99 €

2,99  kos od

Valovita PVC-plošča
Lahka za enostavno polaganje. 80 × 120 cm.
Prozorna debeline 0,8 mm. Št. art.: 4407235 2,99 €/kos (3,12 €/m²)
Črna debeline 1,2 mm. Odporna proti zunanjim vplivom,
toploti in UV-svetlobi. Št. art.: 4407243 3,99 €/kos (4,16 €/m²)

1,59  kos od

Zidne plošče Ytong
Zidne plošče za enostavno in 
hitro gradnjo predelnih sten. 
62,5 × 20 cm. Debelina: 5 cm. 
Št. art.: 4244687 (12,72 €/)

4,79   m2

Valovite bitumenske plošče 
Gutta Do It
Plošče velikosti 200 × 87 cm, odporne na vremenske 
vplive in brez potrebnega posebnega vzdrževanja. 
Izredno lahke: pribl. 2,5 kg /m². Primerne za strešne 
kritine in stenske obloge vrtnih lop, garaž ipd.  
Št. art.:4092490 (8,33 €/)

5,49  m2

Bitumenska strešna kritina
Idealna kritina za vrtne lope in garaže. 
Paket zadostuje za maks. 3,4 m².  
Št. art.: 4479549 (20,54 €/paket)

Prodaja samo v celih ploščah.

izdelano v EU

izdelano v Nemčiji
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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 drugimi popusti in akcijami,  
vključno 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 simbolične. Izdelki, označeni s TOP CENO, so izdelki iz prodajnega 
asortimana OBI, ki imajo po izboru OBI-ja najboljše razmerje med kakovostjo 
in ceno.

OBI Celje
z Drive-In halo 
Kidričeva ulica 32  
3000 Celje 
Tel. 03 428 77 77 
Po.–pet., 7.– 20. ure
Sob., 8.– 20. ure
Ned., 8.– 14 .  ure

OBI – 8× v Sloveniji! 
Vam najbližji OBI trgovski center: 

4,99   

Tkana ponjava
UV-stabilizirana, izredno odporna proti trganju, 
primerna za večkratno uporabo. Zelena, z ojačanim 
robom in kovinskimi ušesi. Pribl. 2 × 3 m.  
Št. art.: 2592988

Top cena

199,99 
Nadstrešek za avto 
Borov les, z ravno streho, 6 stebrov po 9 × 9 cm za 
postavitev na sidra za stebre, š 300 × v 237 × g 502 cm. 
Višina vhoda pribl. 223 cm. Vklj. s strešno kritino in 
montažnim materialom. Št. art.: 1523885

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 storitvenem centru OBI ali na obi.si

 Dostava blaga

Zahvaljujoč metodi 
suhe gradnje boste 
iz enega zlahka 
ustvarili dva 
prostora. 
Oglejte si navodila 
na spletni strani 
projekt.obi.si.

Postavljanje pregradnih sten

Delovne rokavice
3 pari. Velikost 10. Št. art.: 5409420

3,99   3 kom

Drenažni kanal Hexaline
Iz umetne mase. Dolžina: 100 cm. Št. art.: 4422549

11,99   

Betonska plošča
Cementno sive barve. 40 × 40 × 3,8 cm.  
Št. art.: 1099480  (8,07 €/m2)

1,29   kos

Betonski robnik
Cementno sive barve. 100 × 20 × 5 cm.  
Št. art.: 1122225  

1,49  kos od2,99   

Marmorni okrasni prod
Bele barve. Zrnavost 8-16 mm. 15 kg.  
Št. art.: 3199312 (od 0,20 €/kg)

15 kg od

Drenažni kanal Standardline
Iz polimer-betona. Dolžina: 100 cm.  
Št. art.: 4422598

19,99   

11,99   m²

Tlakovec
Cementno sive barve. 10 x 20 x 6. 
Št. art.: 1098334  




