
Top cena

5,49 m² od

Bitumenska strešna kritina
Idealna kritina za vrtne lope in garaže. 
Paket zadostuje za maks. 3,4 m² strehe. 
Št. art.: 4479549  in dr. od 5,49 €/m²  
(18,83 €/paket)

Posebna ponudba
Do razprodaje zalog

4410/17 velja od 23. 8. do 6. 9. 2017

Nova streha
za vaš dom

Varčujte z energijo in stroški
V trgovskih centrih OBI najdete
široko paleto strešne izolacije in kritine.

Nasveti za pravilno izolacijo strehe
OBI vam bo z idejami in 
nasveti pomagal pri 
izolaciji vašega doma.
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4,99  350 g

1  Bitumensko lepilo Bitustick
350 g. Št. art.: 3962552  (14,26 €/kg)

15-letna garancija na vodotesnost v skladu z garancijskimi pogoji

enostavna montaža

Izdelano v Nemčiji

5,99  kos

Trapezna pločevina W20
0,35 mm debela jeklena pločevina z aluminijasto-cinkano površino. Primerna 
za enostavne stene, ograje in kot zaščita pred vremenskimi vplivi (npr. za drva, 
smetnjake itd.). 63,5 × 120 cm. Št. art.: 1082205  (7,29 €/m²)

4,99  m² od

Valovita kritina iz poliestra
Transparentna in z dolgo življensko dobo. S steklenimi vlakni ojačan material.  
Primerna za skladišca, lope ipd. Na voljo v različnih širinah. 
Št. art.: 7687916  in dr. 

8,99  rola od

Strešna lepenka
Lepenka za spodnje dele strešne konstrukci. Pri-
merna npr. kot sekundarna strešna kritina ali kot 
začasna zaščita pred vlago pri poševnih strehah.

Valovite bitumenske plošče Gutta Do It
Plošče velikosti  200 × 87 cm, črne barve, 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. Prodaja samo v celih ploščah. Št. art.: 4092490   (8,33 €/kos)

Top cena

4,79 m²

Strešni žleb
Iz umetne mase sive barve. Nazivna širina: RG 75. Dolžina: 2 m.
Št. art.: 4384376  (4,50 €/m)

8,99  kos od

14,99   m²

Polikarbonatna plošča
Dvoslojna prozorna plošča iz polikarbonata. Dimenzij 200 × 98 cm, debeline 16 mm. 
Odporna na sneg, točo, UV-žarke in ostale vremenske vplive.  Št. art.: 1160274   (29,38 €/kos)

2  Bitumenski premaz Fimizol
Predhodni premaz za pripravo podlage  
hidroizolacije. Št. art.: 2155570    
9 kg: 19,99 € (2,23 €/kg)

1

2

1  Strešna lepenka s posipom
10 m2. Št. art.: 4479572   8,99 € (0,90 €/m²)
2  Strešna lepenka brez posipa
20 m². Št. art.: 4479622   19,99 € (1,- €/m2)

Bitumenski trak
Hidroizolacijski bitumenski trak z nosilcem is 
steklene thanine. Za tesnjenje spodnjih delov 
konstrukcij. 
3  Bitumenski trak V 3
10 m2. Št. art.: 4479556   22,99 € (2,30 €/m2)
4  Bitumenski trak V4
10 m². Št. art.: 4479564   26,99 € (2,70 €/m2)
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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 €/kg)

59,99   od

3-delna aluminijasta lestev
Večnamenska zložljiva lestev, uporabna kot 
prislonska in kot dvokraka lestev.  Maks. delovna 
višina: pribl. 5,10 m. 3 × 7 klinov. Št. art.: 4366480  

7,79  5 kg

Fugirna masa Uniflott
Masa za izravnavo mavčnih plošč. 5 kg. 
Št. art.: 1740356  (1,56 €/kg)

5 let garancije

Izdelano v Nemčiji

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.  Št. art.: 4366522   

0,89   m

Letve
Neobdelane letve iz lesa 
smreke in jelke.  
Velikosti 38 × 58 × 300 cm.  
Št. art.: 9268533 (2,67 €/kos)

2,19    m² od

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. 
Debelina: 50 mm. Št. art.: 4428405 1,69 €/m2 (30,42 €/rola)
Debelina: 140 mm. Št. art.: 4428439 4,69 €/m2 (30,39 €/rola)
Debelina: 150 mm. Št. art.: 4428447 4,99 €/m2 (29,94 €/rola)

Les

7,49   m²

Profilne deske
Les smreke in jelke. Za steno, strop in tla.  
S peresom in utorom.  
Št. art.: 1941764   (12,95 €/paket)

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 €

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 3,67 € 4,29 €
12,5 mm 90 × 200 cm 282142 9 8,08 € 4,49 €

3 × 11 klinov Št. art.: 4366555   99,99 € 
3 × 9 klinov Št. art.: 4366563   89,99 € 

5,49   m²

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  (4,29 €/kos)

Fugirna masa Uniflott 
Za fuge med mavčnimi ploščami. 25 kg.
Št. art.: 2953834   36,99 € (1,48 €/kg)
Fugirna masa Uniflott
Impregnirana. 5 kg.
Št. art.: 5196746   13,99 € (2,80 €/kg)

1,39  m od

Obdelane deske
Les smreke in jelke. Štiri  
strani obdelane, posušene.  
Št. art.: 1941442   (4,17 €/kos)



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

199,99 

Nadstrešek za avto
6 stebrov ( 9 x 9 cm) iz impregnirane borovine. 
Priložena sidra za stebre. Višina vhoda pribl. 223 cm. 
Strešna kritina iz črnih PVC-plošč. Nosilnost strehe 
(obremenitev s snegom): 85 kg/m². Mere nadstreška: 
300 x 237 x 502 cm. Z navodili za postavitev. 
Nadstrešek z nosilnostjo 125 kg/m² je dobavljiv po 
naročilu z doplačilom. Št. art.: 1523885   

OBI vam bo z nasveti 

na projekt.obi.si 

pomagal pri pokrivanju  

strehe z bitumensko  

strešno kritino.

porch roof

2,99  kos od

Valovita PVC-plošča
Prosojna, debeline 0,8 mm. 80 × 120 cm. Št. 
art.: 4407235 in dr. (3,12 €/m²) od 2,99 €/kos.

Možnost podaljšanja

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 Prekrivanje strehe

59,99   

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

144,99   

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

1 099,-   od

Nadstrešek za teraso
Aluminijasti profili v antracitni barvi s prašnim 
obrizgom. Kritina iz polikarbonata, debeline 10 
mm. Vgrajen žleb z odtokom na obeh zaključnih 
stebrih. 3 × 3 m. Možnost uporabe tudi kot 
nadstrešek za avto. Št. art.: 2708089 
1Če zdelek ni na zalogi v trgovskem centru, vam ga z veseljem naročimo.

24,99   

Samokolnica  
Haemmerlin KIT 80
Pocinkano korito. Okvir zeleno lakiran.  
Prostornina pribl. 80 l. Št. art.: 1137066  


