
4460/17 velja od 02. 11. do 15. 11. 2017

Nova sanitarna oprema
za kopalnico

Bogata izbira
V trgovskih centrih OBI najdete primerno 
sanitarno opremo za vsako kopalnico.

Za lažji začetek
OBI vam bo z nasveti pomagal 
namestiti umivalnik v kopalnici.

   2  WC-deska:   Št. art.:   1008044      7,99 € 

 1  Stoječi WC Eko 2000   
 Odtok stenski ali v tla. Keramični kotliček 
s prostornino 3–6 l. Brez deske.  
 Št. art.:   4492211  49,99 €

Top cena

49,9)
Trajno nizka cena!
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Posebna ponudba
Do razprodaje zalog
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   79,99      

 Umivalnik   
 60 cm. Vključno z armaturo.  
 Št. art.:   1160860    

Bogata izbira sanitarne opreme
na voljo v vašem trgovskem centru OBI

WC-školjke brez roba

Umivalniki

 Top cena 

 99,99    

 Stenski WC „Plain“   
 Brez deske.   Št. art.:   1116227        

   149,99      

 Komplet za WC   
 Školjka brez notranjega roba. 
S horizontalnim odtokom. 
WC-deska iz duroplasta s 
sistemom za mehko zapiranje. 
Keramični kotliček s prostornino 
3–6 l.   Št. art.:   1017714     

   14,99      

 Umivalnik „Piano“   
 60 × 52 cm. sanitarna keramika 
bele barve.   Št. art.:   9451212     

Top cena
Trajno nizka cena!

79   29,99      

 Umivalnik „Market“   
 50 cm. S pokrivalom za odtok.  
 Št. art.:   4492476     

   159,99      

 Komplet za 
stenski WC   
 Bela keramika. Podometni 
splakovalnik za suhomontažno 
vgradnjo s sprožilnikom za 
enokoličinsko splahovanje. 
Vključno z WC-desko iz plastike 
in deli za pritrditev.  
 Št. art.:   1160886     

WC-školjke z robom
odtok spredaj

odtok zadaj

odtok zadaj

stenska montaža

lažje čiščenje

estetski videz

   28,99      

 Stenska WC-školjka    
 Z globinskim splakovanjem. Iz sanitarne keramike. 
Bele barve.   Št. art.:   9450719       

   21,99      

 Stoječa straniščna školjka    
 Globinsko izpiranje. Izliv v steno.   Št. 
art.:   9450727       

 Stoječi WC    
 Navpični odtok. Sanitarna keramika bele barve.  
 Št. art.:   9450750       

   23,99      

Top cena
Trajno nizka cena!



   139,99      

 Kotna kopalna kad
„Valencia“   
 Prostornina: 200 l. 140 × 140 cm.   
 Št. art.:   2218006  
1 Ujemajoče zaslone in podnožja najdete v vašem trgovskem centru OBI. 

Omare z umivalniki

Kopalne kadi

   69,99      

 Kopalniško pohištvo „Jolana“   
 Fronta in korpus iz melaminske plošče. 2 vrata, 1 predal. 
S keramičnim umivalnikom. Š 55 × v 84 × g 43 cm.  
 Št. art.:   4493045  
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 Kotna kopalna kad

 Kopalniško pohištvo „Jolana“ 
 Fronta in korpus iz melaminske plošče. 2 vrata, 1 predal. 
S keramičnim umivalnikom. Š 55 × v 84 × g 43 cm.  

   69,99     od 

 Kopalna kad „Linea 160“   
 Akrilna. Prostornina: 120 l. D 160 × š 70 cm. (brez nog)  
 Št. art.:   5310974 

Top cena
Trajno nizka cena!  Top cena 

 69,99    

 Kotna tuš kabina   
 Akrilno steklo z aluminijastim profi lom. Bele barve. Dimenzije: 90 × 180 × 90 cm.
(nastavljiva med 80 in 90 cm). (brez kadi)   Št. art.:   4571527    

Vse na enem mestu!

   59,99      

 Kad za prho   
 Npr. 90 × 90 cm. Polmer: 55 cm. Višina: 15 cm.  

 Št. art.:   7659493    in dr.  



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.

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

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

Montaža umivalnika

Ne pozabite na armature!

   14,99      

 Armatura za umivalnik    
   Št. art.:   4203261       
 Več armatur najdete v vašem trgovskem centru OBI. 

   29,99      

 OBI armatura za umivalnik „Tibio“    
 Kromirana.   Št. art.:   9812587     
 Več armatur iz serije „Tibio“ najdete v vašem trgovskem centru OBI. 

   14,99      

 Armatura za umivalnik    
 Kromirana.   Št. art.:   5092895  
 Več armatur najdete v vašem trgovskem centru OBI. 

Top cena
Trajno nizka cena!

   39,99      
 OBI armatura za umivalnik „Cassai“   
   Št. art.:   9812611 
 Več armatur iz serije „Cassai“ najdete v vašem trgovskem centru OBI. 

 Armatura za umivalnik Grohe „Swift“   
   Št. art.:   4351482 
 Več armatur iz serije Grohe „Swift“ najdete v vašem trgovskem centru OBI. 

   49,99      
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