
 Kovinska vhodna vrata 
   V beli barvi. Mere 205 × 96 cm, debelina 5 cm. 
4 tečaji, pet-točkovna ključavnica z 9-imi zapahi. 
Prag iz nerjavnega jekla. PVC folija z UV fi ltrom. 
Leva postavitev.   Št. art.:   4475174      

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.

Posebna ponudba
Do razprodaje zalog

4380/17 velja od 26. 7. do 9. 8. 2017

Nova vrata
za vaš dom

 Top cena 

 199,99    

 Prihranite    70 € 

 129,99    



   8,29      

 R-garnitura Loft I   
 Kljuka „Loft I“ Vzmetena, BB ključavnica, 
nerjavno jeklo.   Št. art.:   9677972       

   8,29      

 R-garnitura Loft II   
 Kljuka „Loft II“ Vzmetena, BB ključavnica, 
nerjavno jeklo.   Št. art.:   9677949       

   8,29      

 Garnitura Susan   
 Kljuka LS, BB 90, polirana medenina.  
 Št. art.:   9677915       

   179,99      

 Kovinska vhodna vrata   
 Velikost: 95 × 205 cm, debelina 5 cm, 4 panti. 
Vključuje ključavnico in panoramsko kukalo. 
Prag iz nerjavnega jekla, obdelana. Mahagonij 
RA08 90P.   Št. art.:   4475141     

 Vhodna vrata Atlanta   
 Leva postavitev. 110 × 210 cm. Vrata s 3-kratno ISO-zasteklitvijo, izolacijska 
vrednost Uf 1,5. Dimenzionalno nastavljivi tečaji s vklj. nerjavnim jeklenim 
krmilom, ročajem in cilindrično ključavnico. Po naročilu na voljo več modelov 
in velikosti. Površinsko prevlečene s posebej PVC folijo, v beli ali antracit 
barvi.   Št. art.:   1063809     

Velika izbira vrat
v vašem OBI trgovskem centru

Vhodna vrata

 Možnost podaljšanja 

Notranja vrata

Ne pozabite na kljuke!

 Kovinska vhodna vrata   
 Zlat hrast.  4 panti, 5 točkovna glavna ključavnica 
z 9 zatiči. Nerjavni prag. PVC folija s UV fi ltrom. 96 
× 205 cm. Debelina 5 cm.   Št. art.:   4475158     

    
   249,99      

Top cena
Trajno nizka cena!

Top cena

799,99

Trajno nizka cena!

   49,99      

 Nadstrešek   
 Streha iz dvoslojne transparentne plošče iz 
polikarbonata, debeline 4 mm. Dimenzij 120 × 80 cm. 
Vklj. z nosilci.   Št. art.:   2138816       

 Nadstrešek   
 Iz 3 mm debelega polikarbonata. Treansparenten, 
dimenzij 135 × 90 cm. Vklj. z nosilci za montažo 
na zid.   Št. art.:   9080185       

   89,99      

   74,99     od 

 Notranje vratno krilo smreka   
 Masivno vratno krilo dimenzij 65 × 200 cm. Levo 
ali desno. Brez okvirja in kljuke.   Št. art.:   1300813     

   42,99     od 

 Notranje vratno krilo Century    
 Beli jesen. 85 × 200  cm. Desna postavitev.  
 Št. art.:   4473831     

   64,99     od 

 Notranje vratno krilo Century   
 Notranje vratno krilo m. 1,  polno. Svetla akacija. 
85 × 200 cm. Desna postavitev.   Št. art.:   4473971     

   69,99     od 

 Notranje vratno krilo Savona   
 S satastim jedrom, sodoben videz z oblikovanim profi lom. 
Belo lakirano. 75 × 200 cm. Pripravljeno za namestitev, 
s ključavnico in tečaji. Na voljo tudi z jedrom iz cevaste 
iverice.   Št. art.:   4144861 

   129,99     od 

 Notranje vratno krilo Discovery   
 Rijavi jesen, m. 4. 85 × 200 cm.  Desna postavitev.  
 Št. art.:   4473914     

 Top cena 

 30,99    

 Prihranite    7 € 

 23,99    

 Notranje vratno krilo   
 V beli barvi, folirano. 65 × 200 cm.  Lahka in stabilna 
konstrukcija polnjenega satovja. Pripravljeno za 
uporabo s ključavnico in sponami.    Št. art.:   9750159     

2

Vse na enem 
mestu

   3,79    750 ml 

 Montažna pena   
 Montažna pena B3. 750 ml.  

 Št. art.:   9439993     (5,06 €/l) 



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

   47,99     od 

 PVC okno   
 Belo, z večkomornimi profi li, globina vgradnje 60 mm, ISO 
zasteklitev s toplotno zaščito, koefi cient toplotne prehodnosti 
1,2 W/m²K, vrteči vrtljivi deli blagovne znamke (brez okenskega 
ročaja). Veliko drugih dimenzij lahko najdete v trgovini OBI ali 
vam jih dostavimo v zelo kratkem času.   Št. art.:   4341319     

   69,99     od 

 Energijsko varčno okno   
 Energijsko varčno okno z visoko toplotno izolacijo.  Uw-
vrednost 1,1 W / m2 K. Trojna zasteklitev,  toplotni rob,  jeklena 
ojačitev v okvirju in robu in 6-komorni profi lni sistem. 70 mm 
skupna globina. 60 x 60 cm.   Št. art.:   4341400     

   419,99      

 Stopnice Graz   
 12 stopnic z ograjo. Iz vezanega lesa z bukovim furnirjem, 
pobarvane. Za stropne odprtine 130 x 70 cm in višine od 
tal do 292 cm.   Št. art.:   4476040     

   66,99      

 Podstrešna lestev   
 Tridelna. 120 x 60 cm.  
 Št. art.:   4476115     

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 Dostava blaga

S pomočjo naših 
navodil na 
projekt.obi.si 
boste vaša nova 
vrata z lahkoto 
vgradili tudi sami.

Vgradnja vrat

jeklena ojačitev,
od š/v 650/850 mm

4-komorni profil,
debelina: 60 mm 

Iso-toplotna
izolacija stekla,
Ug-vrednost 1,2 W / m2K,
Uw-vrednost 1,5 W / m2K

toplotni rob

jeklena ojačitev
v okvirju in robu2

6-komorni profil,
debelina: 70 mm

3-slojna 
zasteklitev

   1,09    310 ml 

 Akrilna tesna masa    
 Akrilna masa v beli barvi. 310 ml.   Št. art.:   2190296      (3,52 €/l) 

Top cena
Trajno nizka cena!


