
4400/17 velja od 16. 8. do 23. 8. 2017

Bogata izbira
V trgovskih centrih OBI najdete 
kopalniško pohištvo za vsak 
stil in okus.

Za lažji začetek
OBI vam bo s praktičnimi nasveti 
pomagal načrtovati in opremiti 
vašo novo kopalnico.

Posebna ponudba
Do razprodaje zalog

Top cena

129,99
Trajno nizka cena!

Kopalniško pohištvo Zoja
Dimenzije: 75 × 194,3 × 48,2 cm. Čelne stranice in 
ohišje iz iverne plošče s kakovostno melaminsko 
prevleko bele barve. Omara s tremi vrati in predalom. 
Sranska omarica ob ogledalu. Umivalnik iz keramike.  
Z ogledalom in osvetlitvijo: 2 × 3 W do 250 lm, 5000 K, 
razreda energijske učinkovitosti  A +.    
Št. art.: 1112697

Novo kopalniško pohištvo
za vaš dom

Vključno z LED-svetilkami



117,99   

Kopalniški set Lupi
Omara iz iverne in MDF-plošče. Z umivalnikom.  
60 × 47,5 × 35,5 cm. Št. art.: 4492427  

Vse za vašo kopalnico
na voljo v vašem trgovskem centru OBI

47,99   

Kopalniški set Zita
Bele barve. Material: LTD. Keramični umivalnik. 
1 × polička. Dimenzije: 50 × 82 × 42 cm. Brez 
armature in sifon.  Št. art.: 4492989 

69,99   

Top cena
Trajno nizka cena!

39,99   

Kopalniški set Pavla
Omara iz iverne plošče z melaminsko 
prevleko. Keramični umivalnik.  
45 × 84 × 36 cm.  Št. art.: 4533907 

Kopalniški set Jolana
Omara iz iverne plošče z melaminsko 
prevleko. Keramični umivalnik.  
55 × 84 × 43 cm. Št. art.: 4493045 

Kopalniško pohištvo San Marino
Ohišje in sprednje stranice iz iverne plošče s 
prevleko iz melamina. Barva ohišja: sivi hrast. 
Sprednje stranice so bele barve.
  Dimenzije Št. art.: Cena
1   Ogledalo s polico 73 × 59 × 14 4428074 32,99 €
2   Stenska omara, 1 vrata 70 × 33 × 21  4428033 37,49 €
3   Omara za umivalnik, 2 vrata 55 × 65 × 32  4428058 49,99 €
4   Regal s 6 odprtimi predelki 185 × 30 × 29  4428082 49,99 €
5   Spodnja omara, 1 vrata, 1 predal 87 × 33 × 32  4428041 54,99 €
6   Visoka omara, 2 vrata, odprti del 185 × 33 × 31  4428066 83,99 €

  Dimenzije Št. art.: Cena
1   Visoka omarica, 2 vrata 29,9 × 179,2 × 28 4458410 72,99 €
2   Ogledalo 55 × 70 × 2  4458477 23,49 €
3   Stenska omarica, 1 vrata 29,9 × 73,2 × 21,6  4458659 36,99 €
4   Omara za umivalnik, 2 vrata 52 × 81 × 30,2  4458394 59,99 €
5   Spodnja omarica, 1 vrata 30,1 × 85,1 × 8,2  4458493 54,99 €
6   Keramični umivalnik Bahama 55,7 × 10,5 × 42,5  4488839 29,99 €
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59,99   

Kopalniško pohištvo Beko
Čelne stranice in ohišje iz iverne plošče 
z melaminsko površino. 

32,99   od

Na voljo v širini 55, 60 in 65 cm.
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1Več armatur iz serije Vitalis najdete v vašem trgovskem centru OBI.

Primerno za ta set

OBI armatura Vitalis1
Kromirana armatura za umivalnik.  

Št. art.: 9812397   39,99 €
Ogledalo Jump
Na voljo v različnih dimenzijah: 40 × 60, 40 × 50 in 50 × 60 cm. 
Št. art.: 9418476 
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Če zdelek ni na zalogi v trgovskem centru, vam ga z veseljem naročimo.

Primerno za ta set

Armatura za umivalnik
Kromirana. Št. art.: 5092895  14,99 €

Top cena
Trajno nizka cena!

Do razprodaje zalog

Na voljo tudi kot omarica z ogledalom.

npr. ogledalo

29,99  

Kopalniško pohištvo Madrid
V različnih barvah. Na voljo v širini 
60, 80 in 100 cm. Št. art.: 1002864 in dr.

60 cm 80 cm 100 cm
1  Ogledalo/Omarica z ogledalom od 29,99 € od 34,99 € od 39,99 €
2  Omara za umivalnik od 169,99 € od 189,99 € od 209,99 €
3  Umivalnik od 149,99 € od 169,99 € od 249,99 €
4  Stenska omarica (30 cm) od 49,99 € od 49,99 € od 49,99 €
Set od 399,96 € od 444,96 € od 549,96 €

Na voljo tudi 
v sledečih 
barvah:

Na voljo v širini 60, 80 in 100 cm.

Dimenzije Št. art. Cena
1  Omarica z ogledalom antracit 75 × 80 × 15 cm 2319101  179,99 €
2  Kopalniški blok antracit  80 × 85 × 48 cm 2319051 289,99 €

Kopalniški blok Santos
Čelne stranice in ohišje iz iverne plošče  
s kakovostno melaminsko prevleko antracitne barve. Umivalnik iz mineralne litine. 
Omara za umivalnik (80 × 85 × 48 cm) z dvema predaloma. Omarica z ogledalom 
(75 × 80 × 18) z dvema steklenima policama. Halogenska svetilka 
(25 W, za razrede energijske učinkovitosti A do E). S stikalom in vtičnico. Brez armature. 
 

Top cena

249,99 
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Ogledalo z osvetlitvijo Pierre
2 svetilki, 230V, za sijalke E14, 2 × max. 40 W,  IP20 (žarnice niso 
vključene) z nosilci za fleksibilno nastavitev.  50 × 70 cm.  
Št. art.: 9419086  

59,99   

8,49   od



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

Omarica z ogledalom Runner
Stranice omare iz kvalitetnih MDF-plošč. Bele barve. Dvojna vrata iz kristalnega stekla.  
Z nastavljivimi steklenimi policami. Osvetlitev z varčno žarnico E27, 20 W, razreda energijske 
učinkovitosti A. Z vtičnico in stikalom. Š 60 × v 74 × g 14 cm. Št. art.: 4485645 

Top cena

49,⁹)
Trajno nizka cena!

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

Nov umivalnik lahko  
v le nekaj korakih 
namestite tudi sami. 
Oglejte si naše 
nasvete in navodila 
na projekt.obi.si.

  

Montaža umivalnika

Omarica z ogledalom Albo
Čelne stranice iz MDF-plošče prevlečene z PVC-folijo. Vrata s sistemom za mehko zapiranje. 
Bele barve s sijajem. Vključno z osvetlitvijo in vtičnicami. Dimenzije: 120 × 80 × 20 cm.  
Št. art.: 4404588

209,99   

Omarica z ogledalom Lymo
Toaletna omarica s tremi vrati z ogledali. S prevleko bele barve. Dimenzije 50 × 59 × 15 cm.  
Št. art.: 9381401  

16,99   




