
Posebna ponudba
Do razprodaje zalog

Bogata izbira

Za lažji začetek

Vse, kar potrebujete za izolacijo, 
na enem mestu.

OBI vam bo z nasveti pomagal 
pri izolaciji vašega doma.

4420/17 velja od 13. 9. do 27. 9. 2017 

Top cena

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)

Izolacijski materiali
za vaš dom



Vse kar potrebujete za izolacijo
vašega doma

Fasadna izolacijska plošča
EPS-izolacijska plošča za zunanjo izolacijo 
sten za postavitev celotnega izolacijskega 
sistema. Razred toplotne prevodnosti 040. 
50 × 100 cm. 

1,09  kos od

7,99  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)

1  Neobdelane letve
Les smreka in jelke. Grobo rezane, posušene. Razred: I. 
24 × 48 mm. Dolžine 200 ali 300 cm.  
Št. art.: 9268301 in dr. od 0,39 €/m (0,78 €/kos)
2  Impregnirane letve 

24 × 48 mm. Dolžine 300 cm.
Št. art.: 9268509  0,59 €/m (1,77 €/kos)
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0,39  m od

1,39  kos od

Lepljen bor
Naraven les. Različnih dimenzij od 60 × 20 cm.  
Debelina: 18 mm.  Št. art.: 1015775  in dr. (od 11,59 €/m²)

Debelina Št. art. Cena/kos
30 mm 4361242 1,09 €
50 mm 4361259 1,79 €
80 mm 4361283 2,69 €
100 mm 4361275 3,39 €
120 mm 4361317 4,09 €

Steklena volna TWP 1 Ursa
Lahke izolacijske plošče iz mineralne  
steklene volne. Primerne za toplotno  
in zvočno izolacijo enostavnih suhomontažnih  
in drugih konstrukcij. Odlične za izolacijo sistemov  
s kovinsko podkonstrukcijo in mavčnimi ploščami  
(npr. pri spuščenih stropovih). Velikost 1 250 × 600 mm. 
Debelina Št. art. Cena/m2 Cena/kos
50 mm 4428462 2,49 € 22,41 €
60 mm 4428504 2,99 € 22,42 €
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2,49  m² od

26,99  10 kg

Omet Easy Putz
Mat snežno bele barve. Primeren za mešanje 
z barvami Knauf Compact Color. Zrnavost: 
0,5 ali 1 mm. Št. art.: 7751860  (2,70 €/kg)

1

tudi v barvnem odtenku po vašem izboru

Top cena
Trajno nizka cena!

Top cena
Trajno nizka cena!

1  Mavčna gradbena plošča
Navadna.

2  Mavčna plošča za suho gradnjo
Ognjevarna, vodoodporna.

260 × 60 cm. Debelina: 9,5 mm. Št. art.: 1742253   3,57 € (2,29 €/m2)
125 × 200 cm. Debelina: 12,5 mm. Št. art.: 2344687   5,47 € (2,19 €/m²)

90 × 130 cm. Debelina: 12,5 mm. Št. art.: 1742261   4,29 € (3,67 €/m²)
90 × 200 cm. Debelina: 12,5 mm. Št. art.: 2821429   8,08 € (4,49 €/m²)

Top cena

2,!)m2 od

Trajno nizka cena!

4,29  m² od

OSB-plošče
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. Velikost: 205 ×  62,5 cm. Različnih debelin od 12 mm. 
Št. art.: 4273652  in. dr  (5,49 €/kos)
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5,99  25 kg

Elastično lepilo za ploščice
Za keramične ploščice. Sive barve. Za 
zunaj in znotraj, stene in tla. (C2T, SIST 
EN 12004) Št. art.: 1037670  (0,24 €/kg)

2,79  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)

Top cena

5,99 kos

Talna izolacija za podstrešje
Energijsko varčna rešitev za enostavno in hitro izolacijo podstrešnih tal. 
Razred toplotne prevodnosti 040. Iz 10-milimetrske mavčno-vlaknene plošče in stiropora. 
V različnih debelinah. Velikost: 50 × 100 cm. Št. art.: 4361374   (11,98 €/m²)

27,99  rola

Fasadna mreža
Bela. 145 g. 50 m². 
Št. art.: 4571584  (0,56 €/m²)

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 €

1,59  kos od

Top cena
Trajno nizka cena!

Top cena
Trajno nizka cena!

Top cena
Trajno nizka cena!

1,79  25 kg

Estrih
Cementni estrih, brez dodatkov. 
Št. art.: 9472218  (0,08 €/kg)

Top cena
Trajno nizka cena!

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)

3,89  25 kg

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

5,49  25 kg



max. delovna višina pribl. 3 m

izdelano v EU

izdelano v EU

Top cena

59,99 od

3-delna aluminijasta lestev
Večnamenska zložljiva lestev, uporabna kot prislonska in kot dvokraka lestev. 
3 × 7 klinov, max. delovna višina*: pribl. 5,10 m. Št. art.: 4366480 59,99 €
3 × 9 klinov, max. delovna višina*: pribl. 6,41 m: Št. art.: 4366563 69,99 €
3 × 11 klinov, max. delovna višina*: pribl. 7,72 m: Št. art.: 4366555 99,99 €
*kot prislonska lestev

84,99   

Aluminijast oder
Lahko se uporablja kot delovni oder, 
prislonilna lestev ali dvojna lestev, 
tudi na stopnicah. 2 x 6 stopničk, 
platforma pribl. 1,39 x 0,50 m. 
Največja obremenitev znaša 150 kg. 
Dobra stabilnost zahvaljujoč širokim 
traverzam. Št. art.: 1130954  

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

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.

Primerna izolacija strehe zniža 
porabo energije in stroške 
ogrevanja. Z nasveti na  
projekt.obi.si boste vaš dom 
lahko izolirali tudi sami.

 Dostava blaga

Top cena
Trajno nizka cena!

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)

5,99  kos

zaščita  
proti drsenju

primerna  
za stopnice

varovalo  
proti razprtju

uporabna kot 
prislonska 

letev

Izolacija strehe


