
Privlačna raznolikost
Bogata ponudba notranjih in 
zunanjih vrat vseh stilov.

Od ideje do rešitve
Svetovanje pri izbiri in vse 
potrebno za montažo najdete 
v vašem trgovskem centru OBI.

Posebna ponudba
Do razprodaje zalog

4440/17 velja od 4. 10. do 18.10.2017

Nova vrata
za vaš dom

 Vhodna kovinska vrata   
 Izgled mahagonija. Dimenzije: 205 × 97. Leva ali 
desna. Debelina jekla na krilu/okvirju: 1,2 mm/0,4 mm. 
Debelina vrat: 50 mm. S 3 tečaji. Kot odpiranja: 90°. 
S kljuko in 5-točkovno ključavnico z 9 vijaki. Jedro iz 
satja. Prag iz nerjavnega jekla. S kukalom.  
 Št. art.:   1142496   , 1142504 

 Top cena 

 159,99    

 Prihranite  40,00 

 119,99    

Leva ali desna
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 Toplotno izolirana jeklena vrata 

Termično ločen aluminijasti prag

 Ključavnica s 4 masivnimi vijaki 

mahagonij zlati hrast

Dallas
bela ali antracit

Atlanta
bela ali antracit

Chicago
bela ali antracit

Če zdelek ni na zalogi v trgovskem centru, vam ga z veseljem naročimo.Če zdelek ni na zalogi v trgovskem centru, vam ga z veseljem naročimo.

okvir ključavnica

debelina 
krila

 Vhodna vrata Dallas   
 Vrata s trojno zasteklitvijo 
s certifi katom ISO. Satinirana. 
Izolacijska vrednost Uf: 1,5. 
Z nastavljivivimi tečaji, nerjavečo 
jekleno kljuko in cilindrično 
ključavnico. Površina prevlečena 
s PVC-folijo. V beli ali antracitni 
barvi. Velikost: 110 × 210 cm. 
Po naročilu na voljo tudi več 
modelov in velikosti.  
 Št. art.:   1063783    in dr.  

 Top cena 

 799,99  

bela

Še več vrat
v vašem OBI trgovskem centru

 Kovinska vhodna vrata   
 Velikost: 95 × 205 cm. Debelina: 5 cm. S 4 tečaji, 
ključavnico in kukalom. Prag iz nerjavečega jekla.  
 Št. art.:   4475141 in dr.     

       179,99      
  

 Kovinska vhodna vrata   
 Širina 96 cm, višina 205 cm, debelina 5 cm. 4 panti, 5 točkovna 
glavna ključavnica z 9 zatiči. Nerjavni prag. PVC folija s UV fi ltrom. 
Barva zlatega hrasta RA-040L.   Št. art.:   4475158     

   249,99         199,99      

 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     

Vhodna vrata



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

       8,29      
  

 Garnitura Loft I   
 Kljuka Loft I. Vzmetna BB-ključavnica. 
Nerjavno jeklo.   Št. art.:   9677972     

       8,29      
  

 Garnitura Loft II   
 Kljuka Loft II. Vzmetna BB-ključavnica. Nerjavno 
jeklo.   Št. art.:   9677949     

       8,29      
  

 Vratno krilo iz 
masivnega lesa   
 Vratno krilo iz masivnega lesa 
smreke. Primerno za vse vrste 
premazov. Levo ali desno. Brez 
okvirja in kljuke. 65 × 200 cm.  
 Št. art.:   1300813  in dr.    

       64,99     od 
  

 Notranje vratno 
krilo Lukka   
 Vratno krilo m.3. Barva 
grafi tni jesen. Desna 
postavitev. Dimenzije: 
75/85 × 200 cm.   
Št. art.:   4474219     

       89,99     od 
  

 Vratno krilo 
Discovery   
 Polno. Površina: CPL bele 
barve. 85 × 200 cm. Desna 
postavitev.  
 Št. art.:   4474052  in dr.    

       129,99     od 
  

Ne pozabite na kljuke!

Notranja vrata

hrast

jesen

hrast

belasmreka

bela

 Notranje vratno krilo 
Savona   *
 S satastim jedrom. Sodoben videz z 
oblikovanim profi  lom. Belo lakirano. 
75/85 × 200 cm. Pripravljeno za 
namestitev, s ključavnico in tečaji. 
Na voljo tudi z jedrom iz cevaste 
iverice.   Št. art.:   4144861      
 Brez vratnega okovja in podboja. Oboje 
najdete v vašem trgovskem centru OBI. 

z vgrajenimi okrasnimi aluminijastimi letvicami

površina daje vtis pravega lesa

 Top cena 

 69,99    

 Prihranite  10,00 

 59,99    od 

 Vratno krilo Century   
 Polno. Naravni hrast. Površina: folija. 
85 × 200 cm. Desna postavitev.   
Št. art.:   4473781    in dr.

   45,99     od 

 Notranje vratno krilo   
 Vratno krilo s satastim jedrom. Enostavna 
lahka in trdna izvedba. Prevlečeno z belo 
obstojno okrasno folijo. Velikost: 
75/85 × 200 cm.   Št. art.:   9750159    in dr.

    
  

   24,99     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

 vključno s kovinsko ograjo 

 enostavna montaža 

 Stopnice Graz   
 12 stopnic z ograjo. Stopnice iz vezanega lesa z bukovim 
furnirjem, lakirane. Za stropne odprtine 130 × 70 cm in višine 
do 292 cm od tal. Za ravno postavitev ali zavito za 1/4.  
 Št. art.:   4476040    

   379,99      
  

 U-vrednost: 1,6 W/m²°C 

 Podstrešne stopnice   
 Tridelna letev z 12 stopnicami. Z belim toplotno izoliranim 
pokrovom. Za različne strešne odprtine do višine 285 cm. Z 
zapahom iz umetne mase in palico za odpiranje.  
 Št. art.:   4476115    

     62,99      
  

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

   139,99      

 Podstrešna lestev Iso Trend    
 3-delna lestev z 12 stopnicami. Okvir in lestev iz masivnega 
neobdelanega lesa smreke. Z belim neprodušnim in 
toplotno izoliranim pokrovom (U-vrednost: 0,9 W/m²°C v 
skladu s standardom DIN EN 14975). Za stropne odprtine 
različnih velikosti, npr. 120 x 60 cm, in višine do 285 cm od 
tal. Za surove kostrukcije dimenzij 60/70 × 120 cm in 70 × 
130 cm. Z zapahom iz umetne mase, palico za odpiranje in 
kovinskim držalom.   Št. art.:   4476016    in dr. 

 s kovinskim držalom 

 U-vrednost: 0,9 W/m²°C 


