
4390/17 velja od 02. 8. do 16. 8. 2017

Gradbeni materiali
za vaš novi dom

Bogata izbira
Vse, kar potrebujete za vaš  
novi dom, na enem mestu.

Za lažji začetek
Poiščite uporabne  
nasvete za gradnjo  
na naši spletni strani. 
Začetek si lahko olajšate 
tudi z dostavo materiala 
na dom.

Top cena

2,!)   m² od

Posebna ponudba

1  Mavčna gradbena plošča
Navadna.

Debelina Mere (š × v) Št. art. Cena/kos Cena/m2

9,5 mm 60 × 260 cm 174225 3 3,57 € 2,29 €
12,5 mm 125 × 200 cm 234468 7 5,47 € 2,19 €

2  Mavčna plošča za suho gradnjo
Ognjevarna, vodoodporna.

Debelina Mere (š × v) Št. art. Cena/kos Cena/m2

12,5 mm 90 × 130 cm 174226 1 3,61 € 3,09 €
12,5 mm 90 × 200 cm 282142 9 8,08 € 4,49 €

1

2



8,))
Fugirna masa Uniflott 
Masa za izravnavo mavčnih plošč.
Št. art.: 1740356 (1,80 €/kg)

9,$)  20 kg

Mavčna izravnalna masa 
KEMAGLET FX
Paropropustna izravnalna masa za notranjo 
uporabo, za izravnavo sten in stropov pred 
polaganjem tapet ali opleskov.
Št. art.: 5972856  (0,48 €/kg)

1,09   od

Fasadna izolacijska plošča
EPS-izolacijska plošča za zunanjo izolacijo 
sten za postavitev celotnega izolacijskega 
sistema. WLG 040, 50 x 100 cm, 30 mm.

Debelina Št. art. Cena/kos
30 mm 4361242 1,09 €
50 mm 4244737 1,79 €
80 mm 2653665 2,69 €
100 mm 2653665 3,39 €
120 mm 2653665 4,09 €

9,))  50 l

Glinene kroglice
Velkost zrn: 8-16 mm. 50 l.  
Št. art.: 1107374  (0,20 €/l)

7,))  25 kg

Mavec Perlfix 
Za pritrjevanje mavčnih in vlaknenih plošč. 
Nanos neposredno na zid in beton. 25 kg 
zadostuje za pribl. 5 m².
Št. art.: 9013632  (0,32 €/kg)

2,))  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  (0,12 €/kg)

5,))  kos

Podstrešna izolacija
Plošče za enostavno in hitro izolacijo podstrešnih tal. 
WLG 040. Iz 10-milimetrske mavčno-vlaknene plasti in 
stiropora. Skupna debelina: 120 mm. Dimenzije: 
50 × 100 cm. Št. art.: 4361374  (11,98 €/m²)

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

Mavčni tankoslojni 
omet Blauband
Tankoslojni mavčni omet za ročno 
nanašanje v notranjih prostorih. 
Št. art.: 7922644  (0,40 €/kg)

9,))  25 kg

Izravnalna masa
25 kg. Št. art.: 1037688  
(0,50 €/kg)

12,$)  25 kg

Izolacija Les

1,/)  25 kg

Estrih Baumit
25 kg. Št. art.: 9472218  (0,08 €/kg)

5,$)  25 kg

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

Omet Rotband
Omet za ročno nanašanje v notranjih prostorih. 7 - 50 mm. 
Št. art.: 7922651   (0,36 €/kg)

Top cena

8,)) 25 kg

13,))  5 kg

Fugirna masa Uniflott
Impregnirana.  5196746  (2,80 €/kg)

3,()  25kg

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

0,()  m

Letev neobdelana
Letev neobdelana razed I.  38 x 58, 300 cm 
Št. art.: 9268533  (2,67 €/kos)

1,69  m² od

Toplotna izolacija Glasswool 
DF 39 Ursa
Lahki izolacijski filc, izdelan iz mineralne 
steklene volne, primeren za izolacijo 
poševnih streh, predelnih sten in drugih 
konstrukcij z večjimi zvočno in toplotno 
izolacijskimi zahtevami.
Št. art.: 4428405  (30,42 €/rola)

0,§)  m od

Letve
Letve iz lesa smreke in jelke. Neobdelane. 
Posušene, prirezane in v različnih dolžinah. 
24 × 38 mm. Št. art.: 9268483  (0,97 €/m od)

5,/)   m²

Opaži
Les smreke in jelke. Za steno, strop in tla.  
S peresom in utorom.  
Debelina: 12,5 × 96 mm. Dolžina: 180 cm.
Št. art.: 4283248  (10,01 €/m²)

0,$)   m

Podkonstrukcijske letve
Iz lesa smreke in jelke. Oblane na dveh 
straneh. Sušene. Različnih dolžin. Debeline 
18 × 36 mm.
Št. art.: 9267832  (0,98 €/kos)

OSB-plošča
Kakovostna plošča, ki se krivi in valovi manj kot običajne iverne plošče. Primerna za visoke 
obremenitve. Plošča je neobdelana in ima pero in utor na štirih straneh. Primerna tudi za 
prostore s povečano zračno vlažnostjo. 205 ×  62,5 × 1,2 cm. 
Št. art.: 4273652 (5,49 €/kos)

Zidna plošča Ytong
Zidna plošča za enostavno in hitro gradnjo predelnih sten. Š 62,5 × v 20 cm.
Debelina Št. art. Cena/kos
50 mm 4244687 1,59 €
75 mm 4244695 1,69 €
100 mm 4244703 2,29 €
125 mm 4244729 2,39 €

Debelina Št. art. Cena/kos
150 mm 4244711 2,59 €
200 mm 4244737 3,29 €
240 mm 2653665 3,99 €

1,%)  kos od

Top cena

4,,”)m2

2



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

Top cena

119,)) 
Brusilnik za stene Einhell TC-DW 225
Brusilnik za suhomontažne zunanje in notranje stene.  Hitrost delovanja: 600 – 1500 /min−1. Premer brusilne glave 225 mm. 
Teleskopski ročaj, ki se v dolžino lahko raztegne do 165 cm.  Vključuje 6 brusnih papirjev  (2x P60, 2x P80, 2x P120).  
Dolžina kabla 4 m. V kovčku. 600 W. Št. art.: 1148857   

5,))   

Univerzalni nož Cutty LUX
 Št. art.: 3382967  

4,))   

Zaščitna maska
Zaščitna maska FFP1 . 3 v setu. Št. art.: 1211259  

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 video  
z navodili na  
spletni strani 
projekt.obi.si

Postavljanje pregradnih sten

Zobata lopatica za lepilo C2 LUX
Zobata lopatica za lepilo 6 x 6 mm. Iz jekla. Št. art.: 1675032  

2,%)   


